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RESUMO 

 

 O presente trabalho investiga o relacionamento homoerótico masculino praticado 

entre um homem adulto (erastés) e um jovem (erómenos) denominado pederastia, que ocupou 

um importante papel social em Atenas durante o período clássico, se constituindo em um 

instrumento pedagógico de formação do futuro cidadão. Utilizamos como documentação os 

diálogos homônimos Banquete (Συμπόσιον) do filósofo Platão e do polígrafo Xenofonte, a 

fim de que possamos apreender o modo como estes autores compreendem a pederastia 

praticada em seu tempo e quais os seus objetivos a elaborarem em um curto espaço de tempo 

diálogos com título e temática semelhantes. 

 Escrito por Platão em aproximadamente 384 a.C., o Banquete trata-se de uma 

reflexão do filósofo acerca de Eros e sua influência na vida dos homens, no qual Platão 

procura demonstrar de que maneira a pederastia deveria ocorrer para que fosse considerada 

virtuosa. Neste sentido, Sócrates se constitui no maior exemplo de um homem que possui 

autocontrole em relação aos seus desejos, convertendo-se no paradigma platônico de 

kalokagathos, ou seja, um homem bom e belo tanto estética quanto moralmente. Do mesmo 

modo, por volta do ano de 380 a.C., o polígrafo Xenofonte imprime suas reflexões sobre o 

relacionamento entre erastés e erómenos escrevendo um diálogo também intitulado Banquete, 

elegendo Sócrates como seu modelo de kalokagathos e abordando o homoerotismo em 

conjunto com outras temáticas. Defendemos que o fio condutor das duas obras seja a busca 

pela kalokagathia e que a pederastia, quando praticada de acordo com os valores morais 

defendidos por estes autores, representava um veículo para a obtenção da virtude.  

Palavras chave: Pederastia, Banquete, Kalokagathia. 

 



ABSTRACT 

 

 The present work investigates the masculine homoerotic relationship practiced 

between an adult (erastés) and a young (erómenos) man known as pederasty, which occupied 

an important social role in Athens during the Classical period, constituting a pedagogical tool 

in future citizen's training. We use as documentation the homonyms dialogues entitled 

Symposium (Συμπόσιον) written by both the philosopher Plato and the polygraph Xenophon, 

so we can learn how these authors understand pederasty as it was practiced in their time and 

what are their goals in elaborating such similar dialogues in a short period of time. 

 Written by Plato in about 384 BC, Symposium is the philosopher's reflection about 

Eros and its influence in men's life, in which Plato seeks to demonstrate how pederasty should 

be practiced for being considered virtuous. In this sense, Socrates is the major example of a 

man who has self-control over his desires, becoming the platonic paradigm of kalokagathos, 

i.e. a good and beautiful man both aesthetically and morally. Similarly, around the year 380 

BC the polygraph Xenophon imprints his reflections on the relationship between erastés e 

erómenos by writing a dialogue also entitled Symposium, electing Socrates as his model of a 

kalokagathos and addressing the homoeroticism in conjunction with other themes. We argue 

that the common thread between both works is the search for kalokagathia, and they see 

pederasty as something that can lead to virtue when practiced according to the moral values 

they defend. 

Keywords: Pederasty, Symposium, Kalokagathia. 
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INTRODUÇÃO 

 

As peculiaridades do mundo grego concernentes às relações sexuais não são, de 

modo algum, novidades em trabalhos historiográficos, sobretudo depois do alargamento do 

horizonte de pesquisa que a História Cultural realizou após a segunda metade do século XX. 

Numerosas são as análises do papel que as culturas helênicas dedicavam aos contatos sexuais 

entre indivíduos de mesmo sexo biológico e o desprezo masculino em relação às mulheres. 

Entretanto, raros são os pesquisadores que não cometem a inadvertência de adequar à visão do 

homem grego, em especial o ateniense, os moldes sexuais do mundo contemporâneo, 

oferecendo aos primeiros a falsa ideia de que na Grécia de Sócrates, Alcibíades, Platão, 

Xenofonte e Aristófanes a “homossexualidade”, como é concebida no mundo contemporâneo 

atual, era natural e, muitas vezes, apoiada pela sociedade. Sabemos que “homossexualidade” 

foi um conceito elaborado somente durante a segunda metade do século XIX, não sendo 

apropriado, portanto, para designar os contatos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo 

durante a Antiguidade.  

Muitas destas pesquisas estão imbuídas do preconceito proveniente do moralismo 

herdado pelo cristianismo e pelo judaísmo, intolerantes à prática sexual que não esteja 

direcionada à reprodução. Outras buscam legitimar o comportamento homoerótico de grupos 

em nosso tempo, que muitas vezes tentam autenticar suas práticas buscando as respostas para 

suas perguntas em sociedades como a grega e a romana antigas. Um exemplo é o livro 

Homossexualidade: uma história (1995) do jornalista inglês Colin Spencer. Nesta obra, 

Spencer procura resgatar a história da homossexualidade, buscando referências desde a Pré-

história, passando pela Antiguidade, chegando até os dias atuais. Termos como 

“homossexuais” e “homossexualidade” são empregados para designar qualquer tipo de 

envolvimento entre homens, até mesmo em períodos anteriores à elaboração de tais conceitos. 
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 Pederastia, palavra que suscitou diversas interpretações ao longo de séculos em 

nossa sociedade ocidental, é o conceito chave desta pesquisa. O seu conteúdo e significado na 

sociedade ateniense do período clássico representou algo bastante distinto de sua conceituação 

no mundo atual, e por essa razão, fomos motivados a buscar uma compreensão mais 

aprofundada do assunto. Pautados numa discussão teórica acerca do conceito de imaginário 

procuramos conceber o papel social desempenhado pela pederastia, salientando as 

características identitárias do grupo que a praticava e sua repercussão no imaginário social de 

Atenas durante o período clássico. 

 Contudo, para o desenvolvimento da presente análise, algumas ressalvas são 

necessárias. Em primeiro lugar, a escassez de fontes escritas que tratam de tal assunto é um 

problema constante, pois nos chegaram poucos documentos. Em segundo lugar, somente a 

aristocracia masculina de Atenas tinha acesso a uma educação mais elaborada e os registros 

que possuímos sobre a pederastia foram produzidos por filósofos, comediantes e homens 

cultos de uma forma geral. Isso demonstra uma das parcialidades das fontes utilizadas na 

presente pesquisa, uma vez que não examinamos a opinião feminina, nem a de outras 

camadas sociais de Atenas para conhecermos o juízo destes acerca da pederastia no período 

clássico.  

 Durante o século V a.C, Atenas vivenciava um período muito peculiar. Liderava a 

Liga de Delos, uma aliança militar na qual as cidades participantes ofereciam à Atenas 

armamento, soldados e dinheiro em troca da proteção contra ataques dos Persas (CARDOSO, 

1987, p.37). Péricles, que governou a cidade de 461 a 431 a.C., aproveitou-se da aliança 

decorrente da Liga de Delos e expandiu seu poderio, transformando Atenas num Império. 

Através dos tributos pagos pelas demais Cidades-Estado, além da prata oriunda das minas do 

Láurio e de suas transações comerciais, Atenas vivenciou no Período Clássico um grande 

desenvolvimento, tanto cultural quanto político e econômico (FLORENZANO, 1986, p.49).   
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 Todavia, entre os anos 431 a 404 a.C, Atenas passou a enfrentar uma crise em seu 

sistema político democrático, sobretudo em consequência de seu envolvimento na Guerra do 

Peloponeso. Na cidade surgiam várias hetaireíai, que segundo Donald Kagan eram “clubes” 

de eupátridas que se consideravam inimigos da Democracia (KAGAN, 2006, p.414). Além do 

campo político, a Guerra do Peloponeso atingiu também o equilíbrio moral da sociedade 

ateniense, e diante do caos proveniente da guerra, parte da juventude descontrolou-se em 

relação a seus desejos sexuais. Segundo Marvin Perry, “a Guerra do Peloponeso foi a grande 

crise da história helênica. As cidades-estados jamais se recuperaram das feridas espirituais 

que infligiram a si próprias” (PERRY, 1999, p.56). A Guerra do Peloponeso trouxe 

consequências desastrosas para a cidade em diversos aspectos, e estas se refletiam nos moldes 

educacionais vigentes neste período, atingindo também a moral que regia a relação entre 

erastés e erómenos. 

 Não temos por objetivo discutir sobre a origem do desejo homoerótico na 

humanidade, se esta é uma questão genética ou cultural. Pretendemos determinar os limites da 

relação pederástica ateniense, sobretudo aquela praticada durante os banquetes, abordando 

seus aspectos pedagógicos e eróticos através da análise de fontes de caráter distintos: parte da 

obra do filósofo Platão e de Xenofonte. 

  Em 1948, o historiador francês Henri I. Marrou publicou a obra História da 

Educação na Antiguidade, defendendo a ideia de que a relação pederástica era desprovida do 

caráter erótico e que não passava de uma relação baseada na pedagogia. Marrou chama a 

atenção para o fato de muitos historiadores modernos terem cometido erros ao estudar apenas 

o lado sexual da pederastia (MARROU, 1990, p.51). Muitas vezes, isso se de deve ao fato dos 

historiadores ainda não estarem totalmente preparados para lidar com a ideia diferenciada que 

os gregos do período clássico concebiam acerca do sexo e de suas manifestações, e em 

utilizarem em seus trabalhos conceitos imbuídos de valores religiosos e morais próprios do 
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momento no qual estão inseridos, geralmente oriundos do cristianismo.  Todavia, Marrou 

deixa de lado o erotismo da pederastia, focando-se principalmente no caráter pedagógico da 

relação.  

 No ano de 1978, o classicista britânico Kenneth James Dover publicou o livro A 

Homossexualidade na Grécia Antiga. A obra de Dover é bastante rica em exemplos de fontes 

para o estudo da pederastia em Atenas, tanto de cunho iconográfico, quanto em textos 

filosóficos, literários e discursos de oradores. Nela, o autor oferece os termos originais em 

grego e qual a sua significação para o homem da época, o que enriquece em demasia a análise 

documental. Também apresenta qual o modelo “padrão” que a relação entre erastés e 

erómenos assumia em cada Cidade-Estado que a vivenciava, os rituais praticados, a faixa 

etária mínima e a máxima dos envolvidos, os pré-requisitos nos quais erastés e erómenos 

deveriam se enquadrar e as punições dedicadas àqueles que fugiam às regras da relação. 

Todavia, Kenneth Dover não se apropria de teorias para desenvolver sua obra, mas realiza um 

estudo aprofundado de diversas fontes gregas, com o intuito de demonstrar o modo como os 

gregos encaravam as relações existentes entre dois homens. 

 Em 1976, Michel Foucault lançou o primeiro volume da série História da 

Sexualidade: A vontade de saber.  Neste livro, Foucault objetiva discutir a sexualidade no 

século XIX a partir do conceito de poder. Todavia, no segundo volume da obra, publicado em 

1984, História da Sexualidade: O uso dos prazeres, Foucault deixa de lado a sexualidade do 

século XIX e se volta para as práticas sexuais na Grécia Antiga. Este trabalho de Foucault 

revolucionou as análises acerca dos contatos sexuais entre homens em Atenas, pois, como 

afirma Daniel Barbosa dos Santos, 

Foucault desprendeu “sexualidade” das ciências físicas e biológicas [...] e 
tratou-a, ao contrário, como o conjunto de efeitos produzidos nos corpos, nos 
comportamentos e nas relações sociais por uma certa disposição de uma 
tecnologia política complexa. Ele divorciou “sexualidade” de ‘natureza’ e 
interpretou-a, ao contrário, como uma produção cultural (SANTOS, 2006, 
p.4).  
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 No ano de 1990, o classista norte-americano David Halperin publica o livro One 

Hundred Years of Homosexuality dando continuidade à concepção inaugurada por Foucault 

de que as sexualidades são culturalmente produzidas. O trabalho de Halperin se insere em 

uma nova perspectiva denominada de Construcionismo. Esta linha de interpretação estabelece 

uma disputa ideológica em relação à corrente Essencialista que defende que as categorias 

homossexual e heterossexual, embora sejam uma produção dos dois últimos séculos, não são 

reconhecidas implicitamente em muitas sociedades. Os Essencialistas típicos consideram que 

a preferência sexual seja determinada por forças biológicas ou níveis hormonais e trata as 

identidades sexuais como realizações cognitivas de genuínas diferenças subjacentes, enquanto 

que o Construcionismo assume que os desejos sexuais são aprendidos e que as identidades 

sexuais podem ser formadas a partir da interação com outros indivíduos (HALPERIN, 1990, 

p.41-42). 

 Por décadas, associou-se a homossexualidade moderna à pederastia grega, 

especialmente à ateniense. Alguns grupos homossexuais contemporâneos ou demais facções 

partidárias do movimento forçaram firmar as raízes da orientação sexual exclusivamente 

voltada para o “amor entre iguais” na pederastia grega, levando-nos a crer que os antigos 

helenos eram “gays”, desprovidos de preconceito e que, além de apoiar, incentivavam o amor 

homossexual.   

David Halperin afirma que a tendência irresistível de remodelar as culturas 

sexuais do passado à nossa imagem diz muito sobre nossa situação histórica, sobre o 

funcionamento das nossas categorias sexuais contemporâneas, sobre nossa necessidade de um 

passado, sobre a natureza e os perigos de nosso desejo para a história (HALPERIN, 2007, 

p.10). O autor transcreve uma citação de George Chauncey acerca das características das 

pesquisas histórica sobre a sexualidade até meados da década de 1980: 

A pesquisa histórica, em grande parte, se esforçou em encontrar no passado 
os antecedentes destas características que este ou aquele historiador acredita 
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que sejam constitutivas da identidade gay contemporânea (sejam atos de 
sodomia, de travestimento ou de amizades especiais) (CHAUNCEY, apud: 
HALPERIN, 2007, p.11). 
 

 Em 1995, Colin Spencer publicou um livro, intitulado Homossexualidade: uma 

história, um projeto que surgiu da necessidade do autor de compreender “por que algumas 

sociedades são tão complacentes com o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, 

enquanto outras se enfurecem com isso?” (SPENCER, 1999, p.9). Logo em seguida o autor 

confessa: “Compreendi que somente a história do homossexualismo no mundo explicaria o 

que eu desejava saber.” Projeto bastante ousado, uma vez que nomear por homossexualismo, 

relações homossexuais ou casais gays os relacionamentos anteriores aos séculos XIX e XX, 

quando tais termos foram criados, trata-se de anacronismo. Alguns outros pontos delicados 

são encontrados ao se analisar o texto de Spencer, embora o autor se esforce em justificar 

conceitualmente suas observações. Uma observação louvável de Spencer é que “qualquer 

história da sexualidade é, em verdade, uma história da interpretação cultural dada pela 

sociedade ao erotismo humano” (SPENCER, 1999, p.13).  

 Em 2009, Peter N. Stearns lança o livro Sexuality in World History, publicado no 

Brasil com o título de História da Sexualidade. Embora seja um trabalho recente, notamos 

que o autor utiliza o termo homossexualismo para se referir às práticas homoeróticas gregas 

antigas, dedicando pouco mais de cinco páginas para abortar tal assunto. O mais interessante é 

que, se tratando do trabalho de um historiador, não há a citação direta dos documentos 

antigos, apenas menções. Concordamos com Lenin Campos Soares que, embora seja 

empregado com frequência pela historiografia, o conceito homossexualidade nem sempre 

recebe as devidas reflexões: 

O uso deste conceito é comum em História. Livros como o de Kenneth J. 
Dover, A homossexualidade na Grécia antiga (1978) ou o livro de Colin 
Spencer, Homossexualidade: uma história (1995), além de um capítulo no 
livro de N. Vrissimtzis, Amor, sexo e casamento na Grécia Antiga (2002), 
dedicado a Homossexualidade feminina; e artigos publicados em revistas 
especializadas em História como o artigo de Philippe Áries, Reflexões sobre 
a história da homossexualidade (1979-1980) ou de Rachel Correia Lima 
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Reis, Homossexualidade e política nas comédias de Aristófanes (2002) 
demonstram que o emprego da expressão 
Homossexualismo/Homossexualidade é bem comum, todavia nem sempre 
com a atenção que o emprego de tais concepções necessita (SOARES, 2007, 
p.2). 
 
 

 Portanto, objetivamos nesta pesquisa analisar o relacionamento homoerótico 

masculino praticado durante os sympósia atenienses no decorrer do período clássico a partir 

da apreciação do Banquete de Platão e de Xenofonte. A nossa hipótese é que Eros permeava 

as relações entre os homens adultos e os jovens membros da aristocracia durante o período 

clássico; deste modo, a pederastia se constituía em uma prática complementar à Paidéia, ideal 

grego de educação que visava à formação do futuro cidadão tanto em aspectos intelectuais 

quanto físicos e morais. Observamos que os diálogos produzidos por Platão e por Xenofonte 

demonstram a preocupação de que o contato entre erastés e erómenos fosse baseado no 

autocontrole e na moderação perante o desejo, demonstrando serem estas características 

escassas em seu tempo. Defendemos que estes autores utilizam suas obras como veículo 

transmissor de ideias que visavam resgatar virtudes perdidas pela sociedade a partir do 

envolvimento de Atenas na Guerra do Peloponeso, estabelecendo que a pederastia deveria ser 

um instrumento para a obtenção da kalokagathia. 

 Autores de grande importância são utilizados em nossa análise, tais como Henri 

Marrou, Kenneth Dover, Michel Foucault, David Halperin, Sandra Boehringer, James 

Davidson1, dentre outros, a fim de que sejam suscitadas e discutidas as principais linhas de 

pensamento acerca das relações entre erastés e erómenos em Atenas. 

 Em 2002, iniciamos durante a graduação em História na Universidade Federal de 

Goiás a nossa pesquisa acerca das relações pederásticas atenienses durante o período clássico. 

Preocupávamo-nos essencialmente com a construção conceitual da pederastia, a delimitação 
                                                 
1 As obras dos autores citados utilizadas nessa pesquisa são, respectivamente: História da Educação na 
Antiguidade; A Homossexualidade na Grécia Antiga; História da Sexualidade II: O Uso dos Prazeres; One 
Hundred years of homosexuality: and other essays on Greek love; L’homosexualité féminine dans l’Antiquité 
grecque et romaine e The Greeks and Greek Love: A Radical Reappraisal of Homosexuality in Ancient Greece.  
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espaço temporal da mesma e com sua diferenciação em relação à homossexualidade moderna 

ocidental por meio da análise de três diálogos platônicos: Lísis, Fedro e o Banquete. Contudo, 

com a conclusão da pesquisa, passamos a nos questionar se poderíamos estender a opinião de 

Platão acerca da relação entre erastés e erómenos a toda sociedade ateniense.  

 Para responder a esta dúvida, buscamos outra documentação que complementasse 

nosso estudo sobre a pederastia e partimos para a comédia aristofânica. Durante o Mestrado 

realizado no Programa de Pós-Graduação em História da UFG, o objetivo geral em nosso 

trabalho passou a ser a análise da pederastia pedagógica praticada pelos eupátridas durante o 

período clássico por intermédio da apreciação da obra filosófica de Platão e da comédia de 

Aristófanes, a fim de que pudéssemos compreender os motivos que levaram tais autores a 

elaborar discursos, a priori, tão divergentes acerca da pederastia. Enquanto Platão parece 

louvar o amor pederasta, Aristófanes ridiculariza o mesmo, oferecendo-lhe ofensas e 

palavrões. Concluímos que as opiniões de Platão e Aristófanes em relação à pederastia, 

diferentemente do que possa se acreditar, não eram distintas. Ao contrário: ambos 

compartilhavam da mesma preocupação em relação à educação dos jovens cidadãos e com as 

consequências que uma má formação social poderia acarretar à vida política de Atenas. O que 

diferia entre o filósofo e o comediógrafo era o modo como cada um registrava seu 

descontentamento. 

 Todavia, ainda nos inquietávamos com questões referentes aos locais onde a 

relação pederástica poderia ser realizada. A grande maioria das publicações acerca da 

pederastia não se aprofunda na interpretação dos espaços escolhidos para essa prática, 

resumindo-se, muitas vezes, a breves comentários do tipo: “tais encontros poderiam ocorrer 

nas palestras, nos ginásios e nos banquetes”. Sabemos que as palestras e os ginásios 

constituíam-se em ambientes onde elementos da Paidéia eram exercitados, como por 

exemplo, as atividades físicas. Mas, e os banquetes? Como estes poderiam possuir elementos 
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pedagógicos se era um espaço destinado, muitas vezes, ao prazer sexual e ao abundante 

consumo de vinho? 

 Para tanto, optamos por continuar a análise do Banquete platônico e elegemos 

ainda o diálogo de Xenofonte com o mesmo título para observarmos, através dos discursos 

elaborados pelos convivas dos banquetes descritos pelos autores e da análise historiográfica, 

questões referentes à conduta dos envolvidos na pederastia; as delimitações identitárias dos 

mesmos; o tempo pretendido para tal relação; o banquete (sympósion) enquanto espaço para a 

realização da pederastia; o tratamento concedido àqueles que transgrediam as normas; a 

relação entre a formação pederástica do jovem e sua atuação na Assembleia (Ecclésia) 

enquanto cidadão ativo na sociedade; os reflexos do envolvimento da cidade de Atenas na 

Guerra do Peloponeso na tradição educacional dos jovens eupátridas, dentre outros aspectos. 

 Sandra Boehringer suscita a seguinte problemática na introdução de seu livro 

L’homosexualité féminine dans l’Antiquité grecque et romaine: “Que tipos de discursos 

suscitaram as práticas homoeróticas femininas na Antiguidade? A que imaginário social os 

discursos sobre essas práticas se referem?” (BOEHRINGER, 2007, p.17). Inspirados por 

essas problematizações, nos questionamos sobre o nosso objeto de estudo: Por que Platão e 

Xenofonte escreveram sobre a pederastia? Em que espécie de discurso os seus diálogos se 

enquadrariam? Enquanto o amor entre homens mais velhos e jovens constitui-se como objeto 

principal no sympósion platônico, Xenofonte o discute juntamente com outros assuntos, 

dentre os quais, a dança e o vinho. Todavia, isso não significa que a discussão sobre Eros não 

tenha importância no Banquete xenofontiano, ao contrário, trata-se do assunto principal do 

mesma. 

 Nossa análise se insere numa linha recente de revisão da historiografia acerca da 

função desempenhada pela pederastia em Atenas durante o período clássico. Sua viabilidade 

será sustentada pela utilização de fontes documentais propriamente qualificadas, tratando-se 
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de parte da obra de Platão, filósofo ateniense que viveu ente 427 a. C. e 347 a. C. e também 

de Xenofonte (430-353 a.C), polígrafo e soldado do exército de Atenas.  

A pesquisa a ser realizada tem sua validade no que diz respeito à compreensão de 

como as relações entre erastés e erómenos permeavam o imaginário dos cidadãos de Atenas e 

como estas ocorriam durante os banquetes (sympósia). Nosso tema está diretamente ligado às 

questões identitárias sexuais contemporâneas, de grupos que buscam aproximar as práticas 

homossexuais modernas àquelas praticadas pelos eupátridas atenienses durante a Antiguidade.  

A necessidade de nosso trabalho encontra-se na desmistificação de que os 

“relacionamentos homossexuais”, no sentido moderno da expressão, eram, além de 

compreendidos, incentivados no recorte por nós proposto. Alguns grupos homossexuais da 

atualidade insistem em afirmar que suas práticas são tão antigas quanto à humanidade, 

argumentando que na Grécia os “casais gays” viviam livremente seus amores, com o apoio do 

sistema no qual estavam inseridos. Através deste trabalho tal afirmação pode ser 

redimensionada, uma vez que há o emprego de ideologias e conceitos anacrônicos por parte 

dos grupos que legitimam as práticas homossexuais modernas através da pederastia grega, 

possuindo nosso estudo, nesse aspecto, uma fundamental importância. 

 Um ponto essencial é que o Banquete de Xenofonte é uma obra pouco explorada 

pela historiografia brasileira. Embora haja alguns estudos acerca da mesma, como a Tese de 

Doutorado de Tânia Martins Santos Fernandes2, tal fonte ainda é desconsiderada por grande 

parte dos historiadores da Antiguidade no Brasil quando comparada à obra homônima de 

Platão. Um estudo minucioso acerca da realização da relação pederástica dentro do festim do 

banquete faz-se extremamente necessário para que se torne compreensível tanto a importância 

da pederastia enquanto formação do futuro eupátrida em Atenas, quanto o festim do banquete 

                                                 
2 Intitulada O discurso amoroso em O Banquete, de Xenofonte, a Tese de Doutorado defendida em 2004 na 
UFRJ por Tânia Fernandes apresenta considerações acerca do modo como ocorriam os sympósia na Atenas 
Clássica e realiza comentários sobre a temática do Banquete na obra de Xenofonte e de Platão. 
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enquanto local destinado à realização da pederastia e de formação de grupos debatedores da 

Democracia, as hetaireíai. 

Destarte, a análise sobre a pederastia realizada no espaço dos banquetes, tendo 

como ótica os escritos de Platão e Xenofonte, torna-se um projeto viável, válido e necessário 

à compreensão cultural de uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga, além de 

auxiliar em reflexões acerca dos significados e comportamentos que a sociedade ocidental 

contemporânea oferece às suas próprias práticas sexuais. 

 Nosso objetivo neste estudo é compreender a maneira como o relacionamento 

entre erastés e erómenos poderia acontecer durante os sympósia sem que este pudesse afetar o 

ideal de kalokagathia almejado para o cidadão ateniense do período clássico. Destacamos que 

a partir da apreciação da documentação selecionada, o processo pederástico era um processo 

ritual que visava a complementação do processo de formação do jovem eupátrida a partir da 

conjugação dos ideais educacionais da Paidéia com o erotismo típico deste tipo de 

relacionamento.  

 Os gregos louvavam uma virtude denominada ἐνκρατεία, que significa 

“autocontrole”, o domínio sobre seus desejos. Enkrateia designava uma atitude moral 

necessária ao uso dos prazeres para que se fizesse bom uso deles (FOUCAULT, 2003: 60). 

Tanto o diálogo platônico o Banquete quanto a obra homônima de Xenofonte estão repletos 

de conselhos de como erastés e erómenos deveriam se comportar na relação pederástica, 

sempre pautados na temperança. E é por esse motivo que tal documentação foi eleita por nós.  

 Para compreendermos as peculiaridades do relacionamento entre erastés e 

erómenos durante os banquetes em Atenas, é imprescindível desenvolver um estudo 

aprofundado sobre esta espécie de festividade, ressaltando sua importância no exercício da 

sociabilidade masculina e identificando os aspectos que favorecessem o exercício da 

pederastia pedagógica cujo objetivo fosse a complementação da formação social do futuro 
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cidadão ateniense. Deste modo, a presente Tese de Doutorado está dividida em três capítulos, 

os quais descrevemos abaixo.  

 No primeiro capítulo, intitulado “Paideia, Festa e Erotismo: a Pederastia e os 

Sympósia atenienses no Período Clássico”, analisamos os principais conceitos e categorias 

importantes que são utilizados ao longo de nossa pesquisa, dentre os quais se destacam 

pederastia, Paidéia, homoerotismo, homossexualidade, kalokagathia e sympósion. Refletindo 

sobre estes conceitos, levamos sempre em consideração o contexto no qual foram elaborados, 

para que possamos, conforme propõe Nicole Louraux, ir ao passado com questionamentos do 

presente e depois retornar ao tempo atual com o lastro do que compreendemos sobre o 

passado (LOURAUX, 2006, p.61). Dialogamos com a mais especializada historiografia que 

aborda o relacionamento entre um adulto e um jovem em processo de formação social em 

Atenas, refletindo a partir de trabalhos de pesquisadores das mais variadas nacionalidades, 

sobretudo, franceses, ingleses e brasileiros. É ainda durante o primeiro capítulo que 

analisamos os banquetes gregos enquanto uma festividade fortemente ritualizada, que se 

constituía em um elemento fundamental para o exercício da comensalidade masculina 

ateniense neste período e em um ambiente propício para os encontros entre amados e amantes. 

 No segundo capítulo, denominado “Eros e Paideia no Banquete de Platão”, 

buscamos compreender a maneira como o filósofo Platão compreende Eros e retrata o 

relacionamento pederástico, sobretudo em O Banquete3. O título desta obra já ressalta a 

importância que esta espécie de festividade possuía tanto para o exercício do amor entre 

erastés e erómenos, quanto na sociabilidade do ateniense neste período. Destacamos as 

principais características do Diálogo, artifício utilizado por Platão para expor sua Filosofia, 

seja no estilo socrático ou no diálogo dialético. Como metodologia de trabalho, analisamos 

individualmente cada discurso proferido pelos convidados para o jantar relatado por Platão, 
                                                 
3 Originalmente, Sympósion. Embora a melhor tradução para este título seja “Reunião de bebedores”, optamos 
ao longo desta pesquisa por manter os títulos das obras aqui analisadas como elas normalmente são traduzidas 
para a língua portuguesa com o objetivo de familiarizar o leitor com os textos.  
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levando em conta a opinião de cada personagem sem, todavia, perder o eixo do pensamento 

platônico. 

 No terceiro capítulo, nomeado “Eros e a Comensalidade Masculina no Banquete 

de Xenofonte”, avaliamos a visão do polígrafo Xenofonte a respeito do relacionamento 

pederástico, contemplando a pluralidade dos assuntos abordados em seu diálogo, dentre eles o 

riso, a prática de exercícios físicos, o controle diante da ingestão de vinho. Esta obra possui 

em comum com o diálogo platônico tanto o título homônimo, quanto o estilo de escrita e a 

preocupação em demonstrar qual conduta deveria assumir amados e amantes para que seu 

relacionamento fosse honroso. Analisamos o perfil dos personagens que participam do 

sympósion relatado neste diálogo, sobretudo, o do abastado Cálias e o do jovem Autólico, 

além do filósofo Sócrates. A eleição dos dois primeiros perfis em destaque deve-se ao fato de 

outros autores antigos, como Andócides, Aristófanes e Platão mencioná-los em seus textos de 

maneira pejorativa, ao contrário de Xenofonte neste diálogo, que os escolhe como bons 

exemplos de amante e amado, respectivamente. Realizamos ainda um estudo do riso enquanto 

elemento pedagógico presente nos banquetes aristocratas atenienses.  

 Os principais textos antigos utilizados nesta Tese foram publicados pela editora 

parisiense Les Belles Lettres e na coleção Loeb Classical Library publicada pela Universidade 

de Harvard. A leitura dos mesmos deu-se inicialmente em francês e em inglês, sendo todos os 

trechos citados nos capítulos que se seguem lidos também no grego. Responsabilizamo-nos 

pela tradução de todos os trechos citados, conferindo nossa tradução com as versões em 

português de José Cavalcante de Souza, no caso do texto platônico, e com a de Ana Elias 

Pinheiro do texto de Xenofonte. 

 Utilizamos, ainda, uma documentação complementar para a compreensão do 

imaginário ateniense do período clássico acerca da pederastia e da importância social dos 

banquetes. Dentre entres estão os diálogos platônicos Lísis, Fedro e Protágoras, fundamentais 
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em nossa análise por abordarem, respectivamente, a temática da amizade, do amor e da 

educação. Comédias de Aristófanes, tais como Os Acarnenses, As Nuvens, As Rãs e 

Tesmoforiantes também nos auxiliam na apreensão do contexto político e pedagógico que a 

cidade de Atenas vivenciava neste período. O discurso do orador Andócides intitulado Sobre 

os Mistérios e as comédias aristofânicas  As Vespas e Assembleia das Mulheres, nos amparam 

no terceiro capítulo ao analisarmos a figura do abastado Cálias, anfitrião do banquete descrito 

por Xenofonte, bem como trechos de Diodoro Sículo e de Diógenes Laértios. 

  



CAPÍTULO 1 

PAIDÉIA, FESTA E EROTISMO: A PEDERASTIA E OS SYMPÓSIA 
ATENIENSES NO PERÍODO CLÁSSICO.  

 

 Estudar a forma como outros povos concebem sua cidadania é de extrema 

importância, na medida em que nos incita a refletir sobre o modo como nossa sociedade 

concebe o exercício da cidadania por parte de seus membros. No mundo moderno, 

entendemos a cidadania como um conjunto de direitos e deveres políticos, sociais e civis 

aplicados aos indivíduos que integram uma Nação. Todavia, tal conceito sofreu variações ao 

longo da história. 

 De acordo com Luciano Canfora, a cidadania 4  (πολιτεία) 5  era um bem tão 

precioso em Atenas que em certas ocasiões levou seus cidadãos a lutarem entre si para que 

este bem fosse garantido (CANFORA, 1994, p.111). Isso porque era algo restrito a uma 

parcela extremamente seleta da sociedade, que detinha as rédeas da estrutura política, 

econômica e social da polis. No início do século V a.C, a democracia ateniense vivia o seu 

apogeu. A participação popular se fazia através da Assembleia (ἐκκλησίαν)6, do Conselho dos 

Quinhentos (βούλε) 7  e dos tribunais populares (δικαστέρια) 8 . Apesar de ser fortemente 

marcada pela oposição entre ricos (πλούσιοι) e pobres (δεμος), a democracia ateniense tinha 

por principal objetivo garantir aos seus cidadãos as mesmas possibilidades, ou seja, a 

igualdade perante as leis (ἰσονομία), a liberdade de expressão (ισεγορια) e a igualdade de 

acesso ao poder (ἰσοκρατία) (FERREIRA, 2010, p.184-185). A democracia ateniense possuía 

                                                           

4 Politéia possuía um significado bastante amplo, compreendendo, além do sentido de participação na vida 
pública, também o de conjunto das instituições da polis (MOSSÉ, 2004. p. 241). 
5 Optamos nesta pesquisa pela escrita transliterada do grego antigo no corpo do texto para melhor compreensão 
do leitor não especialista, salvo nos momentos em que o uso dos caracteres gregos seja indispensável, como no 
caso de se mencionar o termo em grego pela primeira vez no texto e da citação direta da documentação. 
6 Assembleia dos cidadãos, que se reuniam quarenta vezes por ano e tomavam as decisões referentes à polis. 
7 Órgão público que tinha como função essencial a preparação dos decretos da Eclésia sobre qualquer assunto 
submetido ao voto popular. 
8 Local onde se julga ou grupo de juízes, cuja função é estabelecer a Justiça (δικέ).  
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dois mecanismos que buscavam favorecer a igualdade entre os cidadãos: a escolha para a 

maioria dos cargos através de sorteio e o pagamento de um subsídio diário (μιστος) àquele 

que, impedido de trabalhar em sua atividade usual, estivesse a serviço da polis.  Até meados 

do século V a.C era considerado cidadão o homem que tivesse nascido de uma família de 

cidadãos. Bastava que o pai fosse um para que o filho também o fosse. Até a época de Sólon, 

para ser cidadão necessitava-se ainda que se possuíssem bens - na maioria dos casos, 

fundiários - e meios de prover seu armamento pessoal, a fim de que se garantisse o segundo 

maior dever dos homens livres: a participação na guerra, quando necessário. Todavia, Péricles 

em 451 a.C, instituiu uma lei que obrigava que a cidadania só fosse concedia aos filhos de pai 

e mãe nascidos em Atenas e provenientes de famílias atenienses, denominados εὐπατρίδαι, 

que em grego significa “bem-nascidos”. Segundo Péricles, o objetivo dessa lei era controlar o 

elevado número de cidadãos (FERREIRA, 2010, p.193-201). Durante os séculos V e IV a.C. a 

cidadania estava amparada principalmente na exclusão: nem mulheres, nem estrangeiros e 

nem escravos a possuíam, forma de garantir este privilégio a apenas um grupo extremamente 

selecionado. 

 Embora a cidadania fosse um benefício dos eupátridas, existiam exceções que a 

garantiriam a algum homem que não atendesse aos requisitos exigidos para tal, como, por 

exemplo, o alargamento da cidadania aos τετες em ocasião das guerras Greco-Pérsicas9 e o 

direito de concessão da cidadania a um estrangeiro que fosse aprovado pela Eclésia 10. É 

                                                           

9 Segundo Luciano Canfora, no início do século V a. C, Atenas sentiu a necessidade de criar uma frota de guerra 
marítima estável em ocasião das guerras Greco-Pérsicas (Guerras de quase meio século entre gregos e persas 
pela hegemonia do mar Egeu). Tornou-se necessária uma mão-de-obra bélica maciça: os marinheiros, a quem 
não era pedido que se “armassem a si mesmos”. Este fato provocou o alargamento da cidadania aos que nada 
possuíam (tetes), que ascendem à condição de cidadãos-guerreiros. Portanto, em Atenas, o alargamento da 
cidadania – que se costuma designar de “democracia” – está intimamente ligado ao nascimento do império 
marítimo, fato que provocou aborrecimento aos que anteriormente detinham privilégio de tal direito, ou seja, os 
aristocratas (CANFORA, 1994, p.108-109).  
10 Embora o nascimento fosse a principal via de acesso à comunidade cívica em épocas de paz, também existia 
outro meio de aquisição da cidadania, que consistia na concessão do privilégio de se tornar cidadão a um 
estrangeiro que tivesse sido aprovado por pelo menos seis mil atenienses em voto secreto na Eclésia. Todavia, 
Claude Mossé não especifica o que o estrangeiro teria que fazer para obter tal privilégio (MOSSÉ, 1993, p.43). 
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importante salientar que os dois modos de aquisição da cidadania apresentados acima são de 

caráter extremamente excepcional.  

 A sociedade ateniense do período clássico dava uma atenção muito particular à 

formação de seus cidadãos (πολίτης), exercendo a Paidéia11 (Παιδεία) um papel proeminente 

no exercício da cidadania. José Ribeiro Ferreira informa-nos que em torno do século VII a.C, 

o processo educacional ateniense pouco se diferia do espartano e ambos visavam à formação 

de seus cidadãos para a defesa de seus respectivos territórios12, pois a ausência de um poder 

centralizado e a longa movimentação populacional neste período levaram os habitantes a se 

protegerem em pequenas comunidades no alto das colinas, que passaram a ser chamadas de 

acrópole (FERREIRA, 2006, p. 13). Portanto, as virtudes almejadas em um cidadão eram a 

coragem e a habilidade na guerra, convertendo a educação do jovem em um processo de 

formação militar: “Encontramos a cada passo a ideia de que a guerra é a actividade nobre, de 

que é nos campos de batalha que o cidadão alcança a glória e de que a sua aretê reside na 

coragem em combate” (FERREIRA, 2006, p.14). 

 A partir do século VII a.C, em decorrência de crises sociais, surgem em várias 

cidades instituições tais como a Assembleia de cidadãos, o Conselho dos anciãos e os 

Magistrados. Em Atenas, neste momento, a formação dos jovens não ficou restrita ao 

treinamento físico e militar, mas expandiu-se englobando outros elementos da cultura, tais 

como a poesia e a música (FERREIRA, 2006, p.17,21). No período clássico, para que viesse a 

se tornar um bom cidadão, o jovem deveria receber em sua formação tanto lições políticas, 

quanto intelectuais e artísticas. E o objetivo principal da Paidéia era a constituição do 

                                                           

11 Ideal grego de educação a partir da transmissão de aspectos da cultura. 
12 Ferreira afirma que “a educação tinha por finalidade a preparação do cidadão para a defesa do seu país” 
(FERREIRA, 2006, p.13). Todavia, pelo fato de país se tratar de um termo moderno, cujas características 
políticas se diferem das Cidades-Estado gregas, optamos por não utilizá-lo nesta pesquisa. 
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καλὸκἀγαθὸς, ideal de homem virtuoso que buscava conjugar a ideia de beleza (καλὸν) com 

a de bondade (ἀγαθοσύνη). Henri Marrou elucida-nos que: 

O ideal dessa educação antiga continua sendo de ordem ética: resume-se 
numa palavra: a καλὸκἀγαθια, “o fato de ser um homem belo e bom”. Bom 
(ἀγαθὸς) é o aspecto moral, essencial, como vimos, com os matizes social e 
mundano que provém das origens. Belo (καλὸς) é a beleza física, com a 
inevitável aura erótica que necessariamente tem de acompanha-la 
(MARROU, 1990, p.77-78).  

 

 Embora Marrou tenha restringido a noção de kalos na passagem acima à beleza 

física, Giovanni Lombardo nos chama atenção para o fato de que a concepção de beleza para 

o grego antigo era mais ampla que para o homem moderno: 

Nós, leitores de hoje, gostaríamos, evidentemente, que o critério do prazer e 
do útil levasse a distinguir os usos estéticos dos usos práticos ou éticos da 
noção do belo. Mas sabemos que, para os antigos gregos, os dois aspectos 
não eram facilmente separáveis: o conceito de ‘belo’ abarcava também os 
aspectos da ‘funcionalidade de aplicação’, da ‘admiração’ e da ‘nobreza’, de 
tal modo que, muitas vezes, juízos técnicos e juízos morais eram 
apresentados como juízos estéticos (LOMBARDO, 2003, p.53). 

 

 A citação de Lombardo nos auxilia na compreensão do que era a beleza (kalon) 

inserida na noção de kalokagathia: kalos era o homem belo, tanto em seus atributos físicos, 

quanto em suas atitudes, ou seja, um homem virtuoso. E para alcançar essa beleza era 

necessário conjugar na Paidéia tanto atividades corporais, quanto intelectuais.  

 Neste sentido, é importante esclarecer que o teatro também desempenhava um 

papel relevante no processo de formação dos jovens, pois se tratava de um importante 

instrumento de transmissão de ideias e da moral vigente, em um momento em que as peças 

teatrais tinham mais alcance do grande público que os livros (JAEGER, 1986). Esta influência 

não se limitou apenas à Antiguidade, mas estendeu-se a todo o Ocidente nos séculos 

subsequentes. 

Em seus primeiros anos de formação, o menino ateniense recebia lições de 

ginástica, aprendia a ler e a escrever e os ensinamentos de aritmética ficavam restritos à 
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aprendizagem do modo de contar. O menino recebia ainda lições de canto, de dança e de 

execução da lira. Finalizando o programa educacional básico do futuro cidadão, lições de 

poesia, mais especificamente poesia lírica, faziam parτe de sua formação, por possuir 

primordial importância na cultura grega. Sobre a concepção educacional inicial do futuro 

cidadão ateniense, Platão nos elucida no diálogo Protágoras: 

Ensinam-no e o corrigem desde a infância até o último dia de suas 
vidas. Assim, até que um deles compreenda o que é dito, a ama de leite, a 
mãe, o tutor da criança13 e o próprio pai se esforçam muito para que a 
criança possa se tornar melhor, através de cada ato e palavra ensinam para 
mostrar-lhe que o que é justo e injusto, que uma coisa é nobre, outra 
desprezível, uma sagrada, outra profana, e que se deve fazer isso e não 
aquilo. Se ele prontamente obedece, excelente; mas se não, eles tratam-no 
como um pedaço dobrado e trançado de madeira e a endireitam-na através de 
ameaças e golpes. Após isso, eles enviam-no para a escola e dizem ao 
mestre que este se dedique mais a boa conduta de seu filho que ao ensino da 
leitura, da escrita e da cítara. Os mestres se esforçam nesse sentido, e quando 
as crianças aprendem as letras e a palavra escrita como compreendiam antes 
a falada, recebem obras de bons poetas para ler enquanto se sentam na sala 
de aula, e também aprenderem de cor: nelas se encontram muitas 
admoestações, muitas descrições e elogios dos homens de bem dos tempos 
passados, para que o menino possa imitá-los e deseje ainda tornar-se como 
eles. Em seguida, também os professores de música, de modo similar, 
tomam cuidado com o autocontrole de seus alunos zelando por sua boa 
conduta: além disso, quando aprendem a tocar a cítara, são ensinadas as 
obras de outro conjunto de bons poetas, os poetas líricos, enquanto o mestre 
os acompanha ao som da cítara, insistindo em familiarizar as almas dos 
meninos com os ritmos e escalas para que se tornem mais gentis e, 
avançando na graça rítmica e harmônica, possam ser eficientes no discurso e 
ação: pois toda a vida do homem exige ritmo e harmonia. Acima e além de 
tudo isso, as pessoas enviam seus filhos para um instrutor de ginástica para 
que, tendo melhorado os seus corpos, estes possam executar as ordens de 
suas mentes, que estão agora em condições adequadas, e para que não 
possam ser forçados por falhas corporais a agir covardemente na guerra e em 
outras ações.  

ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι, μέχρι οὗπερ ἂν ζῶσι, καὶ διδάσκουσι καὶ 
νουθετοῦσιν. ἐπειδὰν θᾶττον συνιῇ τις τὰ λεγόμενα, καὶ τροφὸς καὶ 
μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ περὶ τούτου διαμάχονται, 
ὅπως <ὡς> βέλτιστος ἔσται ὁ παῖς, παρ' ἕκαστον καὶ ἔργον καὶ λόγον 
διδάσκοντες καὶ ἐνδεικνύμενοι ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον, καὶ τόδε 
μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν, καὶ τόδε μὲν ὅσιον, τόδε δὲ ἀνόσιον, καὶ τὰ 
μὲν ποίει, τὰ δὲ μὴ ποίει. καὶ ἐὰν μὲν ἑκὼν πείθηται· εἰ δὲ μή, ὥσπερ 
ξύλον διαστρεφόμενον καὶ καμπτόμενον εὐθύνουσιν ἀπειλαῖς καὶ 
πληγαῖς. μετὰ δὲ ταῦτα εἰς διδασκάλων πέμποντες πολὺ μᾶλλον 

                                                           

13 Todos os negritos nas citações dos textos antigos são grifos nossos, com o objetivo de destacar para o leitor o 
modo como os termos considerados por nós importantes aparecem no original. 
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ἐντέλλονται ἐπιμελεῖσθαι εὐκοσμίας τῶν παίδων ἢ γραμμάτων τε καὶ 
κιθαρίσεως·  

οἱ δὲ διδάσκαλοι τούτων τε ἐπιμελοῦνται, καὶ ἐπειδὰν αὖ γράμματα 
μάθωσιν καὶ μέλλωσιν συνήσειν τὰ γεγραμμένα ὥσπερ τότε τὴν 
φωνήν, παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάθρων ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν 
ἀγαθῶν ποιήματα καὶ ἐκμανθάνειν ἀναγκάζουσιν, ἐν οἷς πολλαὶ μὲν 
νουθετήσεις ἔνεισιν πολλαὶ δὲ διέξοδοι καὶ ἔπαινοι καὶ ἐγκώμια παλαιῶν 
ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἵνα ὁ παῖς ζηλῶν μιμῆται καὶ ὀρέγηται τοιοῦτος 
γενέσθαι. οἵ τ' αὖ κιθαρισταί, ἕτερα τοιαῦτα, σωφροσύνης τε 
ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως ἂν οἱ νέοι μηδὲν κακουργῶσιν· πρὸς δὲ τούτοις, 
ἐπειδὰν κιθαρίζειν μάθωσιν, ἄλλων αὖ ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα 
διδάσκουσι μελοποιῶν, εἰς τὰ κιθαρίσματα ἐντείνοντες, καὶ τοὺς ῥυθμούς 
τε καὶ τὰς ἁρμονίας ἀναγκάζουσιν οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν 
παίδων, ἵνα ἡμερώτεροί τε ὦσιν, καὶ εὐρυθμότεροι καὶ εὐαρμοστότεροι 
γιγνόμενοι χρήσιμοι ὦσιν εἰς τὸ λέγειν τε καὶ πράττειν· πᾶς γὰρ ὁ βίος 
τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε καὶ εὐαρμοστίας. δεῖται. ἔτι τοίνυν πρὸς 
τούτοις εἰς παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ σώματα βελτίω ἔχοντες 
ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ χρηστῇ οὔσῃ, καὶ μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν 
διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις 
πράξεσιν (PLATÃO, Protágoras, 325c – 326a). 

 

 Através da apreciação da passagem acima, compreendemos que os antigos 

atenienses valorizavam a observação e a imitação de atos nobres como elementos educativos, 

o que nós aqui denominamos de pedagogia do bom exemplo. Optamos por “bom exemplo” e 

em nossa construção no lugar de “imitação”, pois o vocábulo grego παιδαγωγία significa 

ofício do paidagogos14, ou seja, o ato assegurar o aprendizado de um paides. Entendemos que 

para os gregos, em especial para os atenienses, não havia a noção ocidental moderna de que a 

criança possuísse elementos cognitivos que as capacitasse a aprender sozinha, ocupando o 

mestre papel primordial no processo de ensino. Caberia ao mestre oferecer à criança bons 

exemplos através de sua conduta e da leitura de renomados poetas para que este pudesse, 

então, se sentir compelida a imitá-los.  

 O termo μῑμησις, que advém do verbo μῑμῆται, é traduzido muitas com o sentido 

de imitação de um modelo, de reprodução através da arte, de uma especialidade da poesia 

dramática. Tanto Platão quanto Aristóteles refletiram a respeito deste conceito, mas enquanto 
                                                           

14 Segundo o A Greek-English Lexicon, o termo paidagogia pode ainda ter o sentido de treinamento e de 
atendimento. Disponível em: http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.55:2:121.LSJ. 
Acessado em: 08/08/2011. 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/navigate.pl?LSJ.55
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.55:2:121.LSJ
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o primeiro compreende a mimesis como a representação do mundo das Ideias, o segundo foca 

sua análise na arte dramática.   

 Embora se trate de um texto platônico, observamos que a descrição do processo 

educacional realizada em Protágoras 325c-326a foi realizada pelo sofista que dá nome ao 

diálogo durante um debate travado com Sócrates se a Virtude é passível ou não de ser 

ensinada. Platão não compartilhava da opinião de que a poesia fosse um instrumento eficaz na 

educação de um bom cidadão. Na República, cujo título original é Πολιτεία, Platão engendra 

uma cidade ideal na qual a Justiça deveria ser o fio condutor das ações humanas. A discussão 

acerca da mímesis poética é realizada especialmente no livro X, na qual Platão reconhece a 

importância da poesia, porém defende que a imitação sem a reflexão filosófica poderia levar à 

emulação tanto de aspectos positivos quanto negativos (PLATÃO. República, X 606a-608b). 

Jovelina Maria Ramos de Souza informa-nos que o argumento platônico sobre a mimesis 

poética recebeu diversas críticas, como a de Friedrich Wilhelm Nietzsche, que em 1877 na 

Genealogia da Moral, acusou o filósofo ateniense de ser o maior inimigo da arte produzido 

pela Europa até aquele momento (SOUZA, 2009, p.50). A tese de Souza é a de que ao criticar 

o uso da poesia na Paidéia, Platão objetivou demonstrar que a Filosofia poderia ser uma 

alternativa à educação grega tradicional, já insuficiente na formação do bom cidadão de 

acordo com a visão do filósofo (SOUZA, 2009, p.54).  

 Aristóteles, em Poética, compreende a mímesis enquanto imitação das ações 

humanas e drama (δράματα) enquanto a representação do homem em ação (ARISTÓTELES. 

Poética, 1448a). Aristóteles afirma ainda que imitar é algo natural ao homem desde pequeno e 

que este se difere dos animais exatamente na capacidade de aprender desde cedo através da 

imitação15, ocupando a poesia, neste aspecto, papel fundamental (ARISTÓTELES. Poética, 

                                                           

15 Há uma extensa discussão na historiografia acerca da ideia de mimesis, que se constituiu no conceito chave em 
diversas análises sobre a produção literária no Ocidente. Podemos citar como exemplo o livro “Mimesis: a 
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1448b). Em sua leitura sobre a Poética, Paul Ricoueur compreende a mímesis como sendo 

uma imitação criadora, como um processo de construção que permite ao leitor aprender 

através do reconhecimento de elementos que representam as ações humanas presentes na obra 

dramática (RICOUER, 1994, p. 81). Entendemos que Aristóteles reconhecia na poesia um 

importante instrumento pedagógico e que a imitação criativa culminava no ponto de vista da 

verossimilhança, que o filósofo define como a possibilidade do poeta não contar o que 

aconteceu, mas o que poderia ter acontecido (ARISTÓTELES. Poética, 1451a).  

 Retomando a descrição proferida por pelo sofista Protágoras acerca das etapas que 

compunham o processo educacional do menino ateniense, inferimos que embora o 

paidagogos fosse encarregado da tutelar a educação básica da criança, não podemos nos 

esquecer de que este se tratava de um escravo na maior parte das vezes, e como tal, não teria 

condições de ensinar na prática o modo como deveria se comportar de maneira virtuosa um 

futuro homem livre por não deter os direitos políticos usufruídos por um cidadão: 

Argumentar-se-á que o pedagogo se encarregava desta educação. Mas 
tratava-se de um escravo: como poderia ele ensinar as virtudes próprias de 
um homem livre? O pai, educador natural, andava sempre ocupado em 
demasia com os negócios da cidade. Só restava – como é fácil de deduzir – a 
possibilidade de uma influência salutar exercida por um indivíduo mais 
velho sobre o mais jovem (FLACELIÈRE, s/d, p. 124-125).  

 

 Corroboramos com Robert Flacelière de que era necessário que a criança 

recebesse de um cidadão socialmente ativo lições de como se comportar em Atenas. Tendo 

em vista que o pai muitas vezes não possuía disponibilidade para isso, tal função deveria ser 

                                                                                                                                                                                     

representação da realidade na literatura ocidental”, publicado em 1946 pelo filólogo alemão Erich Auerbach, 
que embora não defina mimesis claramente, expõe no epílogo de seu livro que o fio condutor de seu trabalho é a 
“interpretação da realidade através da representação literária” (AUERBACH, 2011, p.499). Outros estudiosos 
modernos se dedicaram à reflexão do conceito de mimesis, dentre os quais destacamos Antoine Compagnon em 
“O demônio da teoria: literatura e senso comum” e Paul Ricoeur em “Tempo e Narrativa”. Tais autores não 
chegaram a um consenso no que diz respeito sobre a literatura e sua relação com a realidade. Não nos 
delongaremos neste debate, pois além de exaustivo, ele foge ao nosso objeto de estudo.  
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desempenhada por outro homem que tivesse as mesmas condições políticas e sociais. Acerca 

dessa questão, ainda no Protágoras, Platão nos elucida: 

Quando deixam a escola, a polis os força a aprender as leis e a viver em 
conformidade com as mesmas. Ela não os permite agir livremente conforme 
suas vontades, mas analogamente ao mestre de escrita em relação às 
crianças que ainda não sabem escrever, que traça as letras de acordo com seu 
estilo e então entrega a página onde eles vão seguir obedientemente o 
contorno das letras. Assim também é a polis, delineando antecipadamente as 
leis, obra dos bons e antigos legisladores, e os constrange a governar e serem 
governados por elas. Aquele que se desvia é punido, e essa punição operada 
pela justiça chama-se entre vocês de correção.  

ἐπειδὰν δὲ ἐκ διδασκάλων ἀπαλλαγῶσιν,ἡ πόλις αὖ τούς τε νόμους ἀνα
γκάζει μανθάνειν καὶ κατὰ τούτους ζῆν κατὰ παράδειγμα,ἵνα μὴ αὐτοὶ ἐ
φ’ αὑτῶν εἰκῇ πράττωσιν, ἀλλ’ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς μ
ήπω δεινοῖς γράφειν τῶν παίδων ὑπογράψαντες γραμμὰς τῇ γραφίδι ο
ὕτω τὸ γραμματεῖον διδόασιν καὶἀναγκάζουσι γράφειν κατὰ τὴν ὑφήγ
ησιν τῶν γραμμῶν, ὣς δὲ καὶ ἡ πόλις νόμους ὑπογράψασα, ἀγαθῶν κα
ὶ παλαιῶν νομοθετῶν εὑρήματα, κατὰ τούτους ἀναγκάζει καὶ ἄρχειν κ
αὶἄρχεσθαι, ὃς δ’ ἂν ἐκτὸς βαίνῃ τούτων, κολάζει· καὶ ὄνομα τῇ κολάσει
 ταύτῃ καὶ παρ’ ὑμῖν eκαὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ, ὡς εὐθυνούσης τῆς δίκης, εὐ
θῦναι. (PLATÃO, Protágoras, 325c – 326a). 

 

 Era nessa convivência na cidade que entra em jogo o nosso objeto de estudo, o 

relacionamento homoerótico entre um homem adulto e um jovem. Ferreira argumenta que 

“paralelamente a essa formação básica e depois de ela terminar, a grande escola era o 

convívio social que tem significativa importância educativa em Atenas, com particular 

saliência para o convívio na Ágora, nos banquetes, nos ginásios” (FERREIRA, 2006, p.25). 

Uma vez que o objetivo da Paidéia ateniense era a formação do cidadão por excelência, é 

indubitável que o melhor meio de refinar e praticar os ensinamentos obtidos em seus 

primeiros anos de formação fosse a convivência com os cidadãos já formados, podendo o 

jovem, através da imitação dos atos socialmente aceitos de seu preceptor, aprender como se 

comportar em sua vida adulta de acordo com os preceitos da kalokagathia. Neste sentido, 

utilizamos aqui novamente a noção de pedagogia do bom exemplo, uma vez que o homem 

adulto, cidadão socialmente ativo, passa a tutelar o jovem e a auxiliá-lo neste processo através 
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do seu próprio exercício da politéia. A seguir, analisamos a importância que esta espécie de 

relacionamento desempenhou em Atenas durante os séculos V. e IV a.C. 

 

1.1 – A Pederastia Ateniense. 

 Jean-Pierre Vernant chama-nos a atenção para o fato de que no período clássico 

“o indivíduo procura-se a si próprio e encontra-se nos outros, nesses espelhos que reflectem a 

sua imagem [...] o indivíduo para se apreender olha para o outro lado, para o exterior” 

(VERNANT, 1987, p.38). É no corpo cívico que o jovem irá se reconhecer enquanto futuro 

cidadão, como parte integrante e importante da polis, e é neste sentido que a paiderastia 

(παιδεραστία), termo oriundo de πάις (menino) e de έραν (amar), assume uma importância 

capital neste processo, por se tratar do convívio direto e assistido do jovem com os homens 

adultos detentores do poder político.  Podemos traduzir o termo paiderastia no diálogo 

platônico como “amor pelos jovens”, conforme aparece nos dois trechos selecionados abaixo: 

E poderia se reconhecer na inclinação ao amor pelo jovens, aqueles que são 
puramente possuídos por esse amor, pois não amam os rapazes antes que 
eles comecem a mostrar inteligência. Mas isso só acontece no tempo em que 
sua barba crescer. 

καί τις ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλικρινῶς dὑπὸ 
τούτου τοῦ ἔρωτος ὡρμημένους· οὐ γὰρ ἐρῶσι παίδων, ἀλλ’ ἐπειδὰν 
ἤδη ἄρχωνται νοῦν ἴσχειν, τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ 
γενειάσκειν (PLATÃO. Banquete, 181d). 

Quando, a partir do que está aqui, eleva-se graças ao bom modo de amor 
pelos jovens, e quando se começa a perceber esta beleza, não se está longe 
de se alcançar a meta.  

ὅταν δή τις ἀπὸ τῶνδε διὰ τὸ ὀρθῶς παιδεραστεῖν ἐπανιὼν ἐκεῖνο τὸ 
καλὸν ἄρχηται καθορᾶν, σχεδὸν ἄν τι ἅπτοιτο τοῦ τέλους. (PLATÃO. 
Banquete, 211.b). 

 

 A pederastia ateniense era praticada pelo ἐραστὴς (o amante), e pelo ερόμενος 

(amado), ambos membros da aristocracia. O erastés era um homem adulto jovem, socialmente 

formado e ativo, com idade entre 20 e 30 anos (BUFFIÈRE, 2007, p.21). Já a delimitação da 
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idade do erómenos é bastante divergente na historiografia. Joseph Laurin afirma que girava 

entre os 10 e os 18 anos (LAURIN, 2005, p.22). Para Nikos Vrissmtzis era dos 12 aos 18 anos 

(VRISSIMTZIS, 2002, p.104). Nos textos antigos, o termo que delimita a idade do jovem 

durante a pederastia é μειράκιον (meirakion), que segundo Kevin Robb, é o termo se aplica ao 

jovem com idade entre 15 e 21 anos (ROBB, 1993, p.87). Mark Golden esclarece que, embora 

os termos νεανίσκος (neaniskos) e νεανίας (neanias) possam figurar como sinônimos de 

meirakion, em Hipócrates estes se referem à faixa entre 21 e 28 anos (GOLDEN, 1993, p.14). 

Todavia, embora não haja um consenso entre os historiadores acerca da idade exata do 

erómenos, a barba constitui-se em um fator muito importante na delimitação do tempo do 

processo pederástico: assim que o erómenos deixava de ser imberbe, era necessário que a 

relação com o erastés deixasse de acontecer, uma vez que a barba era sinal de maturidade. 

Caso o relacionamento continuasse, era objeto de reprovação (BUFFIÈRE, 2007, p.21). 

 Analisando a tradição platônica16, Henri Marrou atesta que o amor pederástico 

pode ser comparado ao fato de dar à luz17: 

[...] é, evidentemente, o instinto normal da procriação, o desejo apaixonado 
de perpetuar-se num ser semelhante a si que, frustrado pela inversão, se 
inclina e se manifesta sobre este plano pedagógico. A educação do mais 
velho aparece como um substitutivo, um Ersatz 18  esdrúxulo do parto 
(MARROU, 1990, p.57). 

 

 Isso porque o mestre deveria sentir brotar em si uma espécie de paternidade 

espiritual repleta do desejo de procriação, um instinto pedagógico de transmitir ao erómenos o 

que de mais nobre havia em si. Marrou acrescenta que a ligação estabelecida entre erastés e 

                                                           

16 Diálogos platônicos como Banquete e Fedro constituem-se em exemplos das fontes mais utilizadas na tradição 
historiográfica para o estudo da pederastia ateniense do período clássico. 
17 De acordo com a obra platônica, Sócrates utilizava como método filosófico a maiêutica, termo que consistia 
em interrogar o interlocutor até que este chegasse às respostas esperadas e que podemos traduzir para o 
português moderno como “a arte de partejar”. Abordamos essa analogia entre dar luz às ideias através da 
Filosofia Socrática e o parto no próximo capítulo. 
18 Palavra de origem alemã que significa “substituto”.  
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erómenos era mais estreita até que a relação entre pais e filhos, pois na maior parte do tempo, 

os pais dos jovens encontravam-se envolvidos em questões da vida pública. 

 Embora não haja consenso no que diz respeito à origem da pederastia em Atenas, 

Marrou afirma que é possível reportar a pederastia a uma época bastante remota na história 

grega e que esta seja de origem dórica (MARROU, 1990, p. 52-53). Reay TANNAHIL 

corrobora com a afirmação de Marrou e defende que a organização militar de Esparta, no qual 

a segregação dos sexos era latente, tenha influenciado o processo educacional ateniense 

(TANNAHILL, 1983, p.92). De caráter predominantemente militar, a Paidéia espartana 

passou a valorizar a partir do século VII a.C seus elementos físicos e militares em detrimento 

dos intelectuais, o que culminou numa educação cujo objetivo era a preparação máxima do 

cidadão para a defesa da pólis (FERREIRA, 2006, p.17-18). Marrou informa-nos que a 

educação espartana clássica, cujo nome técnico ἀγωγή (agogé) pode ser traduzido por 

adestramento, compreendia um período de aproximadamente treze anos e possuía caráter 

coletivo. A partir dos sete anos, o menino era requisitado pelo Estado pertencendo a este até 

sua morte, porém sua educação propriamente dita compreendia até os vinte anos, sendo 

supervisionada por um magistrado denominado παιδονόμος (paidónomos) (MARROU, 

1990, p.41-43).  Concordamos com a afirmação de Tannahill e inferimos que o espírito de 

coletivismo e o companheirismo guerreiro espartano se constituíram em modelos para a 

concepção ateniense de pederastia. A seguir, analisamos o modo como deveria ocorrer o 

processo de conquista entre erastés e erómenos em Atenas durante o período clássico. 

 

1.1.1 - Os ritos e os jogos de sedução 

 O relacionamento pederástico envolvia uma série de normas e ritos próprios, que 

garantiam a estrutura desta instituição. Conforme colocado anteriormente, a diferença de 
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idade era primordial, pois era a partir da desigualdade entre erastés e erómenos que a Paidéia 

poderia ser realizada, já que o mais velho era também o mais sábio e o responsável pela 

formação do jovem. 

 As rédeas da relação concentravam-se nas mãos do erómenos. Quando estes 

chegavam à idade para o início da pederastia, vários erastai apresentavam-se aos jovens e 

ficava a cargo destes escolher qual seria o seu tutor. Após eleger o mestre, o erómenos 

obedecia todo um ritual de conquista, no qual não poderia ceder de imediato aos gracejos do 

mentor, caso contrário, seria desonroso. Sobre essa conduta, Foucault atesta que: 

[...] não convinha (sobretudo aos olhos da opinião) que o rapaz se conduzisse 
‘passivamente’, que ele se deixasse levar e dominar, que cedesse sem 
combate, que se tornasse o parceiro complacente das volúpias do outro, que 
ele satisfizesse seus caprichos, e que oferecesse seu corpo a quem quisesse, e 
da maneira pela qual o quisesse por lassidão, por gosto pela volúpia ou por 
interesse. É nisto que consiste a desonra dos rapazes que aceitam o primeiro 
que chega, que se exibem sem escrúpulos, que passam de mão em mão, e 
que concedem tudo ao que mais oferece (FOUCAULT, 2003, p.187). 

 

 Quanto mais resistisse, mais interessante se tornava o erómenos. Todavia, este não 

poderia permitir que tal resistência afugentasse o erastés. Tudo deveria acontecer dentro de 

um tempo certo para que a pederastia tivesse êxito. Durante o cortejo, o erastés oferecia 

presentes ao erómenos, tais como a lebre e o galo, símbolos de esperteza e virilidade, mas 

Dover apresenta outras ofertas, como a raposa, a lira e o cervo (DOVER, 1994, p.133). Esses 

presentes, além da função de conquista, exerciam certo estímulo para que o erómenos viesse a 

desempenhar os papéis simbolizados pela oferenda, neste caso, a virilidade e a esperteza.  

 A resistência do jovem ao cortejo também era um estímulo ao erastés. Dover 

realiza uma analogia entre o cortejo pederástico e a caça, atividade esportiva e dotada de 

masculinidade, na qual o erómenos é a presa do erástes: 

A caça é um esporte, e um dos esportes favoritos dos gregos. Embora o 
objetivo da perseguição seja a captura, uma caça que fica sentada esperando 
ser pega estraga o prazer da caçada, assim como, inversamente, uma caça 
que obriga o caçador a uma boa corrida conquista o respeito e a afeição 
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(quanto mais difícil a caçada, maior satisfação em concluí-la com sucesso) 
(DOVER, 1994, p.127).  

 

 Era papel fundamental do erómenos se controlar diante das possíveis investidas 

sexuais do erastés, não se permitindo ser penetrado em nenhum orifício pelo mesmo, 

reconhecendo a dedicação e os seus ensinamentos recebidos. Segundo Vrissimitzis, o único 

contato sexual admitido era a fricção do pênis do erastés entre as coxas ou no ânus do jovem: 

As fontes escritas raramente mencionam esse aspecto do relacionamento; 
dispomos, no entanto, de representações pictórias retratadas em vários tipos 
de vasos. Neles, vê-se frequentemente os adultos bolinarem os órgãos 
genitais dos garotos, mas nunca o contrário. O próprio ato sexual ocorria (se 
e quando ocorria) exclusivamente entre as coxas do jovem, na posição 
intrafemural [...]. Todas as cenas referentes ao ato concordam sobre este 
ponto. Não há nenhuma que retrate a penetração anal. As representações 
pictórias que retratam ou contêm cenas de penetração anal não têm relação 
alguma com a pederastia: referem-se a criaturas míticas, como sátiros ou 
silenos, ou então retratam cenas de banquetes envolvendo prostituição 
masculina19 (VRISSIMTZIS, 2002, p.107). 

 

 Toda a preocupação com a não realização do ato sexual entre erastés e erómenos 

é explicável pelo fato de que a não-penetração do erómenos garantia a sua integridade, sua 

moral e o seu papel de destaque na sociedade de Atenas, uma vez que o cidadão em hipótese 

alguma deveria se subordinar ao papel de uma mulher ou de um escravo. O eupátrida que se 

comportasse como mulher e/ou que praticasse o coito anal no papel passivo invertia sua 

função social e biológica que era a de gerar outros. E ainda que desempenhasse o papel ativo 

sobre um cidadão ou um jovem, estaria atentando contra a retidão deste, não desempenhando 

integralmente sua função de tutor do jovem. 

                                                           

19 Kenneth Dover dedica um capítulo de seu livro A Homossexualidade na Grécia Antiga, intitulado “A 
Acusação de Timarco”, a Timarco que, possuidor de um papel ativo na vida pública de Atenas, foi acusado de 
ter se prostituído em sua juventude, sendo levado a julgamento e tendo seus direitos de cidadão cassados. Neste 
capítulo, Dover apresenta o que era considerado prostituição pelos atenienses desse período, as leis aplicadas e 
as defesas contra a acusação de prostituição. Dentre as penas apresentadas, está a que concedia ao cidadão o 
direito de ridicularizar qualquer ateniense, caso esse apresentasse algum desvio de conduta oriundo de seu 
impulso sexual (DOVER, 1994, p.41).   
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 De acordo com Félix Buffière, os invertidos não são necessariamente uma 

categoria de homossexual, mas aqueles que tendem a se comportar como o sexo oposto, física 

e psicologicamente (BUFFIÈRE, 2007, p.22). Os textos gregos antigos fazem referência aos 

invertidos e efeminados, sempre com reprovação e ridicularizados. Podemos citar como 

exemplo o poeta trágico Agatão, que aparece na comédia de Aristófanes 20  como um 

efeminado. Analisemos agora a descrição que Aristófanes realiza através da fala do 

tragediógrafo Eurípedes na peça Tesmoforiantes, representada em 411 a.C.: 

EURÍPEDES 

Vou-te explicar. Em primeiro lugar, sou conhecido. Além disso, tenho 
cabelos brancos e barba. Tu, pelo contrário, tens um palminho de cara, és 
pálido, bem barbeado, com voz de mulher, franzino, uma boa figura. 

{ΕΥ.} Ἐγὼ φράσω σοι. Πρῶτα μὲν γιγνώσκομαι· ἔπειτα πολιός εἰμι καὶ 
πώγων' ἔχω, σὺ δ' εὐπρόσωπος, λευκός, ἐξυρημένος, γυναικόφωνος, 
ἁπαλός, εὐπρεπὴς ἰδεῖν. (ARISTÓFANES. Tesmoforiantes, 190). 

 

 Em outro trecho um parente de Eurípedes também ridiculariza Agatão:  

Verdadeiramente, oh desavergonhado, se tens o ânus largo, não é das 
palavras, mas da paciência.  

Καὶ μὴν σύ γ', ὦ κατάπυγον, εὐρύπρωκτος21 εἶ οὐ τοῖς λόγοισιν, ἀλλὰ 
τοῖς αθήμασιν. (ARISTÓFANES. Tesmoforiantes, 200).  

 

 Como podemos notar na passagem acima, o termo euryproktos, literalmente “ânus 

largo”, faz menção a atos sexuais representados pelo coito anal. Isso afetava a 

respeitabilidade dos invertidos e os colocava aquém dos homens casados e que geravam 

crianças para a polis (LAURIN, 2005, p.18).  Deste modo, após termos definidos os papéis 

                                                           

20 Aristófanes foi o maior representante da Comédia Antiga, do qual nos chegaram completas 11 das 44 obras 
atribuídas à sua autoria. Os dados que possuímos sobre sua biografia são muito escassos, mas sabemos que ele 
nasceu aproximadamente em 445 a.C., e morreu na década de 380 a.C. Participou ativamente na vida pública 
como prítane e cada uma de suas peças nos revela a estreita relação que o comediógrafo tinha com a política e a 
literatura de seu tempo (LESKY, 1995, p.455-456). 
21 Há a ocorrência deste termo em outras peças de Aristófanes, como por exemplo na passagem 716  de  Os 
Acarnenses (Ἀχαρνεῖς), encenada em 425 a.C. e na peça As Nuvens (Νεφέλαι), encenada pela primeira vez em 
423 a.C, nas passagens 1084, 1085, 1099. 
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desempenhados pelos erastai e pelos erómenoi no relacionamento pederástico, analisamos a 

seguir o que os gregos em geral, e os atenienses em particular, compreendiam por Eros e por 

erotismo durante o período clássico. 

 

1.1.2 - Definições sobre Eros e erotismo na Antiguidade. 

 Eros é o deus do Amor na mitologia grega e trata-se de uma figura bastante 

conhecida pela sociedade ocidental contemporânea por compor o imaginário popular referente 

às relações amorosas. Segundo Bronislaw Baczko, imaginário é um dispositivo simbólico 

utilizado por um grupo para dar-se a si mesmo identidade e coerência, podendo, assim, 

identificar suas expectativas e recusas (BACZKO, 1996, p.296). O imaginário social de um 

grupo traduz o modo pelo qual este representa determinado fato ou objeto. Cada grupo possui 

seu modo próprio de atribuir significações e valores, pois as imagens não são fixas e variam 

de acordo com o recorte espaço-temporal no qual está inserido este grupo.  

 Hilário Franco Júnior afirma que todo imaginário é coletivo e traduz aquilo que 

um grupo gostaria de ser ou de possuir, estando intimamente ligado aos sentimentos mais 

íntimos dos homens ao estabelecer uma ponte entre seus anseios pessoais e sua vida coletiva. 

Cada grupo possui um imaginário próprio, que se transforma à medida que novos modelos 

são necessários para o bom andamento deste grupo. Por este motivo, é de suma importância 

assimilar a maneira como Eros figurava no imaginário social ateniense do período clássico, 

para delimitarmos o que nesta pesquisa compreendemos por erotismo. 

 Grimal afirma que há diferentes mitos que buscaram explicar a origem de Eros, 

desde a época arcaica até a alexandrina. Durante o período clássico, Eros possuía diferentes 

genealogias: por vezes era tido como de Ilítia, de Íris, ou de Hermes e de Ártemis Ctónica. 
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Mas a tradição mais divulgada é de que seja filho de Hermes e de Afrodite (GRIMAL, 1992, 

p.148). 

  Alguns estudiosos tentaram desvincular a figura de Eros do amor propriamente 

dito, afirmando que o deus está muito mais ligado ao desejo sexual que ao sentimento. Eva 

Cantarella afirma que já em Homero a palavra eros indica desejo sexual e o verbo eran, a 

partir do momento de sua primeira aparição no século VII a.C., é regularmente usado para  

indicar a percepção física do amor (CANTARELLA, 2002, p.23). Segundo Vrissimtzis, há 

uma distinção latente entre Eros e Ágape: “o primeiro termo pressupõe paixão e entusiasmo, e 

o segundo, serenidade e profundidade” (VRISSIMTZIS, 2002, p.22). Para ele, a palavra eros 

aparece não só referente aos seres humanos, mas em diversas situações; já ágape denota uma 

afeição fraternal, aceitação sincera desprovida de desejo sexual. 

 James Davidson afirma que na Grécia Antiga a palavra ἀγάπη (ágape) e seus 

verbos são usados para todos os sentimentos e prazeres. Segundo o autor, ágape: 

Certamente pode ser usada no contexto de relações sexuais, mas possui 
pouco calor sexual; 'carinho' ou 'afeição' expresso como um ‘exagero’ sobre 
'alguém que lhe agrada’, não exprimindo nem intimidade, nem um desejo 
apaixonado, mas algo mais próximo de uma ‘relação orgulhosa’ 
(DAVIDSON, 2007, p. 11). 

 

 Havia outros termos no grego antigo para denotar desejo. Davidson esclarece-nos 

que πόθος (póthos), oriundo do verbo ποθειν, é geralmente traduzido em inglês por longing, 

que significa “sentir falta de algo”, “desejo por algo próximo”, “anseio”. Outra palavra que 

denota desejo é Ίμερος (himeros), mas segundo Davidson, enquanto póthos é utilizada para 

ilustrar a ânsia por algo que está ausente, o emprego de himeros se dá quando o objeto de 

cobiça está presente. Encontramos ainda na documentação o termo ἐπιθυμία (epithymia), que 

também possui o significado de desejo, de apetite, podendo ser de ordem sexual ou não. 

Davidson esclarece que:  

http://el.wikipedia.org/wiki/Ίμερος_(θεότητα)
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Você pode estar “apaixonado por alguém”, eran, em um grau maior ou 
menor; por exemplo, você pode estar insanamente apaixonado por alguém 
ou apenas apaixonado. Você também pode ter epithumia, ‘concupiscência’ 
em maior ou menor grau – algo entre extremamente lascivo e 
moderadamente interessado (DAVIDSON, 2007, p. 34). 

 

 No diálogo Fedro, Platão afirma através de Sócrates que todo homem possui em 

si dois topos de desejo: um inerente, que é voltado para o prazer, e outro que é contraído, 

voltado para o que é belo: 

Em verdade, é de se aceitar que Eros é um desejo e que mesmo as pessoas 
que não amam sempre desejam o belo. Como distinguir, neste caso, os 
amantes dos que não amam? Devemos observar que em nós existem dois 
princípios, de forma e de conduta, que seguimos onde eles nos levam: um é 
o desejo inato pelos prazeres; o outro, adquirido, é a procura sempre pelo 
melhor. Por vezes estes dois concordam dentro de nós, por vezes estão em 
conflito e em outras vezes um se sobressai ao outro. Desta forma, quando é 
vencedora a forma orientada pela razão, esta é chamada temperança; mas 
quando o desejo irracional arrasta-nos para os prazeres e nos conduz às suas 
regras, esta forma é chamada desmesura. A desmesura possui vários nomes, 
muitas formas e efeitos. E qualquer uma de suas formas classifica o homem 
que se deixa possuir por ela, mas esta classificação não é bela e nem honrosa 
para aquele que a possui. 

ὅτι μὲν οὖν δὴ ἐπιθυμία τις ὁ ἔρως, ἅπαντι δῆλον· ὅτι δ' αὖ καὶ μὴ 
ἐρῶντες ἐπιθυμοῦσι τῶν καλῶν, ἴσμεν. τῷ δὴ τὸν ἐρῶντά τε καὶ μὴ 
κρινοῦμεν; δεῖ αὖ νοῆσαι ὅτι ἡμῶν ἐν ἑκάστῳ δύο τινέ ἐστον ἰδέα 
ἄρχοντε καὶ ἄγοντε, οἷν ἑπόμεθα ᾗ ἂν ἄγητον, ἡ μὲν ἔμφυτος οὖσα 
ἐπιθυμία ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐπίκτητος δόξα, ἐφιεμένη τοῦ ἀρίστου. τούτω 
δὲ ἐν ἡμῖν τοτὲ μὲν ὁμονοεῖτον, ἔστι δὲ ὅτε στασιάζετον· καὶ τοτὲ μὲν ἡ 
ἑτέρα, ἄλλοτε δὲ ἡ ἑτέρα κρατεῖ. δόξης μὲν οὖν ἐπὶ τὸ ἄριστον λόγῳ 
ἀγούσης καὶ κρατούσης τῷ κράτει σωφροσύνη ὄνομα· ἐπιθυμίας δὲ 
ἀλόγως ἑλκούσης ἐπὶ ἡδονὰς καὶ ἀρξάσης ἐν ἡμῖν τῇ ἀρχῇ ὕβρις 
ἐπωνομάσθη. ὕβρις δὲ δὴ πολυώνυμον – πολυμελὲς γὰρ καὶ πολυμερές – 
καὶ τούτων τῶν ἰδεῶν ἐκπρεπὴς ἣ ἂν τύχῃ γενομένη, τὴν αὑτῆς 
ἐπωνυμίαν ὀνομαζόμενον τὸν ἔχοντα παρέχεται, οὔτε τινὰ καλὴν οὔτ' 
ἐπαξίαν κεκτῆσθαι. (PLATÃO. Fedro, 237d-238a). 
   

 Compreendemos que se o desejo não é controlado por seu portador, este torna-se 

escravo de seu anseio, cometendo hybris. Deste modo, estar apaixonado e não possuir o 

controle de si seria o mesmo que perder suas faculdades mentais, estar doente, ou seja, portar 

uma patologia. Muitas vezes traduzido por paixão, a palavra πάθος (de onde se originou o 

termo patologia) também pode ter o significado de acidente ou o ato de sofrer de forma 

http://en.wiktionary.org/wiki/πάθος
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passiva alguma ação22. Platão, no Banquete, utiliza o termo páthos com o sentido de acidente, 

fazendo através do discurso de Alcibíades uma analogia entre estar sob o efeito de um desejo 

não correspondido e a dor provocada pela picada de uma cobra: 

Além disso, eu sou como aquele que foi mordido por uma víbora: após o 
acidente, quem foi picado recusa-se a contar o que sentiu, salvo diante 
daqueles que já foram mordidos, por serem os únicos que podem 
compreendê-lo e relevar o que ousou fazer e dizer sob o efeito da dor. 

ἔτι δὲ τὸ τοῦ δηχθέντος ὑπὸ τοῦ ἔχεως πάθος κἄμ' ἔχει. φασὶ γάρ πού 
τινα τοῦτο παθόντα οὐκ ἐθέλειν λέγειν οἷον ἦν πλὴν τοῖς δεδηγμένοις, 
ὡς μόνοις γνωσομένοις τε καὶ συγγνωσομένοις εἰ πᾶν ἐτόλμα δρᾶν τε 
καὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδύνης. (PLATÃO. Banquete, 217e-218a). 

  

 No trecho acima, a picada da víbora é chamada de páthos por este ter sido um ato 

independente da ação de quem a sofreu, assim como estar sob os efeitos de Eros. Estar 

apaixonado por alguém também se constitui em páthos por esta ser uma condição dotada de 

entusiasmo, sofrida pela ação de Eros e que, desprovida de razão, pode levar o homem à 

hybris.  

 Para Vrissimtzis, nas relações humanas, a palavra eros referia-se somente às 

ligações entre erastés e erómenos, sem que estas tivessem necessariamente um teor sexual. 

Isso ocorria porque as relações conjugais nesse período aconteciam, em sua imensa maioria, a 

partir de acordos socioeconômicos, não havendo, assim, manifestações de Eros e amor 

(VRISSIMTZIS, 2002, p.23-24).   

 A figura de Eros possuía uma grande importância na sociedade grega de uma 

maneira geral, sendo retratado pelas artes plásticas, filosofia, literatura e música. Vrissimtzis 

ressalta a necessidade de desvincular a representação de Eros realizada na Europa durante o 

Renascimento - um bebê gordinho, louro de cabelos cacheados, da que ocorria na Grécia do 

período clássico - um jovem alado, de físico vigoroso, de cabelos escuros e geralmente nu 
                                                           

22 A definição de páthos utilizada por nós é a proposta por Henry George Liddell e Robert Scott  na versão 
online de  A Greek-English Lexicon, disponível no link: http://artflx.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.55:2:96.LSJ. Acessado em 18/03/2012. 

http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/navigate.pl?LSJ.55
http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.55:2:96.LSJ
http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.55:2:96.LSJ
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(VRISSIMTZIS, 2002, p.25). Esse arquétipo de Eros na Grécia Antiga corresponde 

exatamente ao parâmetro de beleza defendido pelos gregos da época. 

 De acordo com Paul Ludwig, no mundo grego clássico, Eros possuía um 

significado muito mais abrangente que os termos modernos “amor” e “luxúria”. “Eros, 

mesmo em sua forma mais inocente, nunca perdeu o sentido de anseio e, 

geralmente, significava o desejo de possuir para si” (LUDWIG, 2002, p.7).  Havia, ainda, o 

termo αντερος (anteros), que significa desejo, o amor contrário ou recíproco (GRIMAL, 

1992, p.148). Entendemos que Eros era a vontade de unir-se a algo, a força de manter a vida 

em movimento.  

 Platão, em Banquete23, traz uma interpretação diferente acerca de Eros, afirmando 

que este é um ser intermediário entre os homens e os deuses, um δαίμων e não um θεοῦ, 

sempre carente do que é bom e belo (PLATÃO. Banquete, 202 d-e). Todavia, embora haja 

divergência em sua origem, Eros é a força motriz de todas as coisas, assegurando tanto a 

continuidade das espécies, quanto a coesão do Cosmos (GRIMAL, 1992, p.148). 

 Segundo Lucia Castello Branco, Eros é o deus que aproxima e une os seres vivos. 

Logo, erotismo seria uma união influenciada por Eros, não restrita apenas à ideia de união 

sexual, mas ampliada à noção de conexão entre os seres, podendo atingir as mais diversas 

esferas de sensações, que vão desde a ligação com o cosmo até mesmo um elo amoroso. Tal 

conexão tem como intuito a produção de sensações das mais diversas complexidades 

(BRANCO, 2004, p.8-9).  Corroboramos com a definição de Branco e, após a elucidação do 

conceito de erotismo compreendido nesta pesquisa, partimos para a análise dos termos mais 

utilizados em trabalhos na atualidade cujo tema é o relacionamento entre indivíduos do sexo 

masculino. 

                                                           

23 Uma análise aprofundada acerca do discurso de Sócrates acerca da origem de Eros é realizada nesta Tese no 
capítulo sobre o Banquete de Platão. 
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1.1.3 – Estudos sobre o homoerotismo na atualidade. 

 No mundo moderno, o termo pederastia é carregado de preconceito por ser muitas 

vezes traduzido como homossexualidade.  Segundo esta concepção, o pederasta é o indivíduo 

que se sente atraído sexualmente por púberes do sexo masculino. Todavia, Ao contrário do 

que se pensa no senso comum, as relações pederásticas atenienses da Antiguidade possuíam 

pouca ou quase nenhuma semelhança com as chamadas relações homossexuais conhecidas na 

atualidade, embora figure em algumas fontes escritas e iconográficas o desejo sexual por parte 

do erastés. O mundo ocidental é fortemente influenciado pelo cristianismo, que teve como 

genitor o judaísmo, religião oficial hebraica. O judaísmo encara a homossexualidade de uma 

forma bem radical, e retira grande parte de seus argumentos de textos bíblicos, que condenam 

qualquer tipo de manifestação sexual extraconjugal, já que o sexo era visto como uma 

atividade unicamente destinada à procriação (SPENCER, 1999, p.53-65).  

 Os helenos não pensavam da mesma forma que os hebreus. Ao contrário, viam o 

sexo como algo natural ao ser humano, podendo ser praticado sem que fosse para a 

reprodução, desde que não exercesse dominação aos impulsos do homem. A principal 

reflexão moral sexual entre os atenienses centrava-se não se o gosto era por um rapaz ou por 

uma mulher, mas como o homem era “levado pelos prazeres e pelos desejos” (FOUCAULT, 

2003, p.42). Jan Bremmer atesta que o desenvolvimento intelectual ateniense não permitia 

que seus cidadãos possuíssem um desejo ilimitado por rapazes, pois segundo os gregos, “as 

pessoas civilizadas sabiam como se controlar e apenas os ‘homens selvagens’ indulgiam em 

suas paixões sem inibição” (BREMMER, 1995, p.23). 

 A ideia de opção sexual entre os atenienses, e entre os gregos em geral, não 

existia. Um homem não era classificado por sua preferência por rapazes ou por moças, mas 

por como essa preferência era controlada e executada e não poderia se deixar dominar por 

seus impulsos sexuais. Michel Foucault chama a atenção para a inexistência de um 
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vocabulário grego próprio para sexualidade e seus derivados. Os antigos helenos utilizavam 

termos como ἀφροδίσια (plural de Ἀφροδίσιος – ato de Afrodite24) e que designava os atos 

sexuais e χρεσις αφροδισιον cujo significado é o de a atividade sexual (FOUCAULT, 2003, 

p.35-51), Podemos observar o uso de aphrodisia no trecho a seguir no qual Diógenes Laértios 

comenta acerca dos preceitos de Pitágoras: 

Nas três obras mencionadas acima se conservam as seguintes doutrinas de 
Pitágoras. O filósofo nos proíbe de fazer preces por nós mesmos, pois não 
sabemos o que nos é útil. Denomina a embriaguez, em uma palavra, de 
malefício, e condena qualquer excesso, dizendo que ninguém deve ir além da 
justa medida, seja ao comer, seja ao beber. Sobre os prazeres do sexo, ele 
disse: “Pratique os prazeres do sexo no inverno, no verão abstenha-se; pois 
eles são menos nocivos no outono e na primavera, porém são prejudiciais em 
todas as estações e não são bons para a saúde”. Questionado certa vez sobre 
quando se deve praticá-los, respondeu: “Quando quiseres ser mais fraco do 
que realmente és”.  

 Ἐν δὲ τοῖς τρισὶ συγγράμμασι τοῖς προειρημένοις φέρεται Πυθαγόρου 
τάδε καθολικῶς. οὐκ ἐᾷ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὑτῶν διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὸ 
συμφέρον. τὴν μέθην ἓν ἀνθ' ἑνὸς βλάβην καλεῖ καὶ πλησμονὴν πᾶσαν 
ἀποδοκιμάζει, λέγων μὴ παραβαίνειν μήτε τῶν ποτῶν μήτε τῶν 
σιτίων μηδένα τὴν συμμετρίαν. καὶ περὶ ἀφροδισίων δέ φησιν οὕτως· 
“Ἀφροδίσια χειμῶνος ποιέεσθαι, μὴ θέρεος· φθινοπώρου δὲ καὶ ἦρος 
κουφότερα, βαρέα δὲ πᾶσαν ὥρην καὶ ἐς ὑγιείην οὐκ ἀγαθά.” ἀλλὰ καί 
ποτ' ἐρωτηθέντα πότε δεῖ πλησιάζειν εἰπεῖν· ὅταν βούλῃ γενέσθαι 
αὑτοῦ ἀσθενέστερος (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos 
Filósofos Ilustres, VIII 9). 

  

 Em um estudo acerca do efeito sexual das representações eróticas na cerâmica 

ática, Robert F. Sutton Jr. alerta-nos sobre a importância em se distinguir a obscenidade da 

pornografia, termos frequentemente usados indistintamente, a fim de que seja possível 

compreender o uso que os atenienses antigos faziam destas representações. Segundo o autor: 

Obscenidade significa a menção ou representação sexual e outros assuntos 
tabu (por exemplo, as relacionadas com a eliminação física) para fins não 
sexuais, incluindo boa sorte, magia apotropaica e religião, para insultar, 
divertir ou enfurecer [...]. Em contraste, pornografia é um material destinado 
a causar excitação sexual e prazer. A primeira é essencialmente extrovertida 
e social; a última, introvertida e pessoal, vinculada à psicologia individual do 
usuário. Estas não são categorias estritamente separadas, mas dois aspectos 

                                                           

24  A presente tradução foi elaborada a partir da consulta do A Greek-English Lexicon, disponível em 
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.10:3:110.LSJ. Acessado em 08/08/2011. 

http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/navigate.pl?LSJ.10
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.10:3:110.LSJ
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diferentes que devem ser considerados na avaliação de material sexualmente 
explícito da antiguidade clássica (SUTTON JR, 1992, p. 5). 

  

 A primeira definição para homossexualidade25, segundo Joseph R. Laurin, 

foi registrada em alemão por Karl Maria Kerbeny em 1869 (LAURIN, 2005, p.17). David 

Halperin esclarece que até a última década do século XIX era conhecido na língua inglesa 

somente o termo sexual inversion, sendo o vocábulo homo-sexuality incluso no Oxford 

English Dictionary inauguralmente em 1892 por Charles Gilbert Chaddock (HALPERIN, 

1990, p. 15).  O vocábulo heterossexualidade só seria publicado oito anos após o seu 

oposto (HALPERIN, 1990, p. 17). A principal diferença entre os dois termos é que 

inversão sexual não denotava o sentido pleno de homossexualidade por não definir 

socialmente o indivíduo por seu desejo sexual, traduzindo-se apenas como um 

comportamento desviante.  

 Segundo Lenin Soares, ao contrário do que se imagina, a categoria 

homossexual não surgiu naturalmente no século XIX, mas foi criada por um discurso 

manipulador: 

A sexualidade, no século XIX, tinha como objetivo afastar da realidade as 
formas insubmissas à economia estrita da reprodução com que os homens se 
relacionavam com o sexo. E para isso criou um conjunto de categorias, 
apoiada na medicina e na psiquiatria – anexando a irregularidade sexual, 
uma categoria judiciária, a doença física ou mental –, definindo uma norma 
de desenvolvimento sexual e nela vários desvios possível. A partir de então 
toda energia se concentrará na ‘monogamia heterossexual’, todavia este não 
é um conceito tão natural quanto parece, ele precisa ser definido. Tanto o 
monogâmico quanto o heterossexual não são condições naturais do sexo 
humano. E sua definição se dá apresentando aquilo que ele não é (SOARES, 
2007, p.8). 

  

                                                           

25 A partir de então, o seu derivado, homossexualismo, passou a ser utilizado para designar as relações afetivas e 
sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Entretanto, alguns médicos se recusaram a fazer uso deste termo e 
propuseram outros, como intersexualidade, missexualidade, por acharem mais apropriados para nomear, segundo 
eles, estas “formas sexuais ‘confusas’” (SANTOS, 2002, p.12). 
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 Desde a década de 1980, o uso do termo homossexualismo foi desconsiderado 

pelo Conselho de Medicina para designar a prática sexual entre indivíduos do mesmo sexo 

biológico, sendo substituído por homossexualidade, pois, a partir de então, tais relações 

deixaram de ser concebidas como uma patologia. Atualmente há uma discussão na psicologia, 

na sociologia e na antropologia em torno das terminologias homossexualismo e 

homossexualidade, afirmando que são impróprias e que, ao usá-las, corre-se o risco de se 

pensar como no século XIX, quando as mesmas foram elaboradas (COSTA, 2002, p.11). O 

vocábulo mais adequado seria homoerotismo, pois segundo Jurandir Freire Costa, o termo 

homossexualidade não é capaz de exprimir toda a diversidade que há nas experiências sexuais 

entre indivíduos de mesmo sexo biológico, rotulando-os. Costa utiliza-se do argumento de 

Richard Parker, para diferenciar erotismo de sexualidade, afirmando que: 

[...] erotismo é a experiência da atração sexual e a descrição dos atos e afetos 
engajados nessas práticas, conforme a percepção e a linguagem do senso 
comum. [...] é um construto teórico nascido da racionalidade científica ou 
com pretensões à cientificidade” (PARKER, apud: COSTA, 2002, p.44).  

 

 Outra palavra utilizada, a partir da segunda metade do século XX da era moderna, 

para denominar aqueles que mantêm relações com pessoas do mesmo sexo é gay. Em 1969, 

após serem agredidos por um político em um bar chamado Stonewall em Nova York, 

homossexuais norte-americanos iniciaram o movimento de luta pela liberalização de suas 

práticas e defesas de seus direitos (BERNARDET, 2000, p.34). O fato de serem chamados de 

gays deve-se ao fato de que, em inglês, o vocábulo gay é empregado como substantivo e tem 

o significado de homossexual, mas enquanto adjetivo ter o sentido de “alegre”. Geralmente, 

em suas manifestações populares, os homossexuais aparecem sempre alegres e geralmente 

vestidos com roupas coloridas. 

 Atualmente existem outros termos utilizados em análises sobre o comportamento 

sexual sobre indivíduos do mesmo sexo biológico. Um exemplo é o vocábulo homofilia. Para 
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Buffière, o homofílico é aquele que se sente atraído, afetivamente e fisicamente, por pessoas 

do mesmo sexo, as únicas capazes de satisfazerem seus impulsos eróticos e recusam-se em 

definir seus impulsos por um simples desejo carnal (BUFFIÈRE, 2007, p.11).  

 Em 1906 foi registrado pela primeira vez por Magnus Hirschfeld no Wesen der 

Liebe o termo ephebophilia (efebofilia), formado a partir de duas palavras gregas: ἔφηβος 

(jovem) e φίλια (amizade), que de acordo com Stephen Donaldson é aplicado ao indivíduo 

que se sente sexualmente atraído por jovens entre os 14 e os 20 anos (DONALDSON, 1990, 

p.361). Em 1980, Buffiière utiliza em francês o termo éphébophiles para diferenciar aquele 

que se interessa por adolescentes do pedófilo (BUFFIÈRE, 1980, p.11) No ano de 1988, em 

um estudo acerca do termo homossexualidade, Tariq Rahman sugere o uso do termo 

ephebophiles em análises acerca do relacionamento entre erastés e erómenos, embora 

reconheça a sua imprecisão: 

Como tenho sugerido, o termo “efebo” deve ser utililizado para o eromenos; 
o fenômeno de amar efebos à moda grega, efebofilia.  O termo é impreciso, 
em certa medida, uma vez que um efebo (ou ephebos) é, estritamente 
falando, um jovem de aproximadamente dezoito anos. No entanto, com base 
de que este evita a confusão tanto com abuso sexual de crianças quanto 
intercambiáveis relacionamentos entre homens adultos, pode ser conveniente 
usar a palavra. [...] Espera-se que o uso desta palavra não permita a 
inexatidão que surge quando a literatura pré-moderna e não ocidental é 
estudada à luz das noções derivadas do condicionamento das culturas 
modernas ocidentais (RAHMAN, 1988, p.137-138). 

 

 Ainda que efebofilia não apareça nos textos antigos, é possível encontrar o 

adjetivo φιλέφηβος (aquele que gosta de jovens) no fragmento 161 de Asclepíades26, presente 

na Antologia Palatina: 

Dórquion, que gosta de jovens, sabe, como um gracioso rapaz, lançar 
velozmente os dardos de Cipris Pandemos, fazendo-lhe brilhar o desejo nos 
olhos: com o pétaso27 sobre os ombros, a clámide28 revela uma coxa nua. 

                                                           

26  Asclepíades de Samos viveu no século III a.C. e a maioria de seus epigramas são de conteúdo erótico 
(MOSSÉ, 1982, p.80). Embora o epigrama sobre Dórquion seja do Período Helenístico, achamos imprescindível 
sua citação para demonstrar a maneira como o termo philephebo aparece em um texto grego antigo. 
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Δόρκιον ἡ φιλέφηβος ἐπίσταται ὡς ἁπαλὸς παῖς  ἕσθαι πανδήμου 
Κύπριδος ὠκὺ βέλος ἵμερον ἀστράπτουσα κατ' ὄμματος, † ἠδ' ὑπὲρ 
ὤμων  σὺν πετάσῳ, γυμνὸν μηρὸν ἔφαινε χλαμύς. (ASCLEPÍADES. 
Antologia Paladina, XII 161).  

 

 Dover afirma que um philephebos é quem gosta de homens jovens e revela-nos 

que Dórquion é uma menina, embora esteja desempenhando uma atividade masculina 

(DOVER, 1994, p.98). Mas, ao analisarmos o uso dos termos pederasta e filefebo na 

atualidade, nos questionamos: qual seria a diferença na aplicação de ambos? O filefebo pode 

ser de ambos os sexos e interessar-se por garotas e garotos, enquanto que o pederasta é um 

indivíduo do sexo masculino que se interessa por jovens também do sexo masculino.  

A partir da análise dos diversos conceitos acima, conclui-se que nenhum deles é 

apropriado em análises acerca do erotismo ateniense, por se tratarem de vocábulos modernos 

e contemporâneos que não dão conta do fenômeno aqui analisado. Os gregos em geral, e os 

atenienses em particular, desconheciam os termos homossexualidade, bissexualidade, 

homoerotismo e heterossexualidade, e a pederastia, segundo o imaginário ateniense do 

período clássico, não era apenas mais um termo utilizado para designar as relações afetivo-

sexuais entre dois homens. Embora a pederastia em Atenas se tratasse de uma relação que 

envolvia erotismo, possuía características peculiares, dentre as quais está a formação social 

dos futuros cidadãos da polis. 

 Michel Foucault e Maurice Sartre levantam outra questão acerca da sexualidade 

grega: pode-se afirmar que os helenos eram bissexuais, já que se interessavam tanto por 

mulheres quanto por rapazes? Segundo Foucault, tal termo pode ser utilizado para elucidar a 

capacidade dos homens gregos de se relacionarem com uma pessoa independente do sexo, 

desde que seja reconhecida a distinta maneira que eles possuíam de não conceberem duas 

                                                                                                                                                                                     

27  Chapéu de abas largas e copa pouco elevada, usado principalmente por ephebos, feito normalmente 
de feltro de lã, couro ou palha. 
28 Manto curto, usado pelos cavaleiros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chap%C3%A9u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feltro
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Couro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palha
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espécies de desejo (FOUCAULT, 2003, p.168). Não havia no imaginário grego, e no 

ateniense em especial, a ideia de uma estrutura dupla para a sexualidade, uma opção distinta 

entre moças e rapazes: o desejo era único, voltado para o que era o belo.  

 Sartre dedica uma reflexão sobre a possível bissexualidade grega, corroborando 

com o argumento de Foucault de que, entre os gregos antigos não havia a concepção de uma 

sexualidade dividida entre aqueles que preferiam somente as moças e os que se relacionavam 

exclusivamente com os rapazes. Segundo ele, a correspondência entre heterossexual e 

homossexual como comportamentos sexuais opostos é inexistente, podendo o grego se 

interessar tanto por rapazes quanto por mulheres, dependendo da fase de sua vida.  

Tudo se passa, na realidade, como se cada indivíduo masculino adulto 
tivesse uma vida sexual com duas caras: uma cara privada, voltada para as 
mulheres, que permanece discreta e da qual nem vale a pena falar; e uma 
cara pública, voltada para belos rapazes, que se torna objecto de todas as 
atenções e de todos os comentários. Tirando as excepções, só essa vida 
amorosa é que pode proporcionar prestígio social e uma brilhante reputação 
(SARTRE, 1991, p.63). 

 

 A análise de Sartre estende-se sobre toda a Grécia, mas é possível destacar as 

particularidades existentes entre os atenienses. A vida sexual com as esposas era voltada 

virtualmente para a geração de novos cidadãos, uma vez que a mulher na sociedade ateniense 

do período clássico era considerada inferior em relação aos homens, em decorrência do 

imaginário da época que cultivava a incapacidade desta de desenvolverem-se 

intelectualmente. Já as relações entre homens adultos e rapazes eram prestigiadas, já que o 

relacionamento pederástico tinha entre um dos seus objetivos a transmissão de conhecimentos 

do mestre para o seu discípulo, tornando-se algo plausível de louvor e aceitação social.  

 Em toda a Grécia, a ideia de procriação da espécie humana era muito forte e, 

segundo Bremmer, a rejeição pela opção entusiasta que alguns amantes desprendiam pelos 

belos rapazes ameaçava a instituição do casamento e, assim, a geração de filhos. 

(BREMMER, 1995, p.24). Esse fator é um dos que explicam a vida sexual dupla entre os 
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cidadãos da cidade de Atenas: a necessidade de procriação, podendo somente ser suprida 

entre as mulheres, e a exigência intelectual, praticável exclusivamente entre homens. Mas é de 

fundamental importância ressaltar que essa é apenas a simplificação de uma estrutura muito 

mais complexa. 

 Ainda sobre a possível bissexualidade do cidadão ateniense, Colin Spencer, em 

seu livro Homossexualidade: uma história, afirma que “uma bissexualidade equilibrada, na 

qual um cidadão era casado, tinha um relacionamento amoroso com um rapazinho e era 

também visto com cortesãs ou tinha uma amante, era comportamento normal” (SPENCER, 

1999, p.48). Embora Spencer seja descuidado ao utilizar o termo bissexual sem fazer 

nenhuma observação quanto à inexistência de uma sexualidade ateniense conscientemente 

dividida, sua afirmação quanto ao equilíbrio das atividades sexuais dos eupátridas é de grande 

relevância. Para o imaginário ateniense, o mais importante era não perder o controle sobre 

seus impulsos sexuais, e não tanto o modo como esses impulsos eram postos em prática.  

  

1.2 - O sympósion: local de encontros entre erastés e erómenos. 

 A literatura grega antiga que nos chegou geralmente relata locais como os 

ginásios, as palestras e os banquetes públicos e privados como espaços utilizados para os 

encontros entre erastés e erómenos (BUFFIÈRE, 2007, p.28). Era durante esses encontros que 

os erastai observavam os jovens, geralmente nus em decorrência da prática esportiva, e 

passavam a cortejá-los. Ficava a cargo do erómenos aceitar ou não o cortejo do erastés, sendo 

este também mais um rito da relação pederástica: se o erómenos fosse muito fácil e cedesse 

rapidamente aos agrados do erastés, demonstrava não ser apto a exercer bem sua cidadania 

(VRISSIMTZIS, 2002, p.104). Todavia, na presente pesquisa, nos atemos à análise dos 

banquetes, a fim de que possamos compreender a maneira como o relacionamento 
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pederástico, tão cheio de regras e delimitações, poderia dividir o mesmo espaço que o vinho e 

que as cortesãs e, ainda assim, se converter em um ambiente pedagógico. 

 O que usualmente denomina-se banquete era um encontro liturgicamente dividido 

em duas partes: a primeira, chamada de δεῖπνον (deipnon), era caracterizada por se consumir 

rapidamente pratos pouco sofisticados, sem muita conversação ou bebida, convertendo-se, 

muitas vezes, na única refeição que as hetairas29 fariam durante todo o dia. A posterior era o 

συμπόσιον (sympósion)30, cujo significado é “reunião de bebedores”, sendo constituído por 

ritos religiosos, divertimentos, música e dança, tudo regado a muito vinho, que deveria ser 

consumido gradativamente para que não se atingisse a bebedeira rapidamente.  

 Há o registro desta espécie de festim em diversos textos gregos antigos, mas os 

escritos que relatam banquetes no período clássico mais conhecidos na atualidade são os 

diálogos homônimos Banquete, escritos pelo filósofo Platão em 384 a.C e pelo polígrafo 

Xenofonte em 380 a.C.  Platão relata um jantar na casa do tragediógrafo Agatão em 

decorrência da sua vitória no concurso de tragédias no ano de 416 a.C. Xenofonte descreve 

um encontro na casa do rico Cálias em homenagem ao jovem Autólico, vencedor de jogos 

durante as Grandes Panatenéias de 422 a.C. Contudo, o comediógrafo Aristófanes também dá-

nos o exemplo de um banquete ocorrido neste período. Os Acarnenses (Ἀχαρνεῖς) é a peça 

mais antiga de Aristófanes que nos chegou na atualidade e seu título faz referência aos 

                                                           

29 Hetaira: palavra grega que significa “companheira”. Eram prostitutas de luxo que geralmente acompanhavam 
os homens importantes em banquetes e outras festividades onde mulheres da sociedade não poderiam 
comparecer (VRISSIMTZIS, 2002, p.93). 
30 Os romanos também tinham o hábito de promover banquetes, chamados de convivium. Todavia, sua liturgia 
funcionava de uma forma diferenciada dos banquetes gregos. Catherine Salles afirma que os romanos concediam 
grande importância à parte gastronômica dos banquetes, o que não ocorre entre os gregos (SALLES, 1987, 
p.103). Um exemplo célebre da literatura latina que ilustra essa afirmação é a “Cena Trimalchionis” apresentada 
por Petrônio em Satyricon. O liberto Trimalquião oferece um jantar em sua residência, onde a variedade e a 
quantidade dos pratos servidos chamam a atenção do leitor e dos convivas presentes. Outro aspecto particular 
dos banquetes em Roma é a permissão da presença de mulheres que não fossem prostitutas. Fortunata, esposa de 
Trimalquião, participa do banquete juntamente com outras esposas dos comensais. Discussões filosóficas e 
políticas que ocorriam nos banquetes gregos durante symposión não aparecem com tanto esmero no banquete 
romano apresentado por Petrônio. (PETRÔNIO. Satyricon, XXV- LXXVIII). 
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habitantes de Acarnas, que segundo Claude Mossé era o maior demos da Ática31 (MOSSÉ, 

2004, p.87; 90). Foi apresentada pela primeira vez no festival das Lenéias32 em 425 a.C, 

obtendo o primeiro lugar do concurso. 

 A obra nos apresenta dois aspectos essenciais no exercício da cidadania em 

Atenas: o direito de voto na Assembleia e a participação na guerra, conforme discutido no 

início deste capítulo. No final da peça, ocorre a cena de um banquete em ocasião da Festa dos 

Côngios, rito que delimitava o fim da infância de jovens e moças da cidade. 

 

Vamos ao jantar! Traga rapidamente sua cesta e seu côngio. Foi o sacerdote 
de Dioniso que o convidou. Depressa! Você atrasou muito o jantar. Tudo 
está pronto, mesas, almofadas, tapetes, coroas, perfumes, doces – as cortesãs 
já estão lá – bolos, pães de sésamo, tortas, dançarinas, a canção ‘Amigo 
Harmódio’33, tudo pronto há muito tempo. Mas apressa-te, rápido! 

{ΑΓ.} Ἐπὶ δεῖπνον ταχὺ βάδιζε τὴν κίστην λαβὼν καὶ τὸν χοᾶ. Ὁ τοῦ 
Διονύσου γάρ σ' ἱερεὺς μεταπέμπεται. Ἀλλ' ἐγκόνει· δειπνεῖν 
κατακωλύεις πάλαι. Τὰ δ' ἄλλα πάντ' ἐστὶν παρεσκευασμένα, κλῖναι, 
τράπεζαι, προσκεφάλαια, στρώματα, στέφανοι, μύρον, τραγήμαθ',  – 
αἱ πόρναι πάρα,  –    ἄμυλοι, πλακοῦντες, σησαμοῦντες, ἴτρια, 
ὀρχηστρίδες, τὸ <Φίλταθ' Ἁρμόδι' οὐ>, πάλαι. Ἀλλ' ὡς τάχιστα 
σπεῦδε.  (ARISTÓFANES. Os Acarnenses, 1085-1093). 

 

O banquete oferecido por Diceópolis é farto de alimentos e cheio de alegrias, 

embora o contexto da obra ocorra durante o clima obscuro da Guerra do Peloponeso. Notamos 

que tanto no banquete escrito por Platão, quanto no de Xenofonte e no de Aristófanes, o jantar 

constitui-se em uma festa comemorativa. Norberto Luiz Guarinello afirma que “festa” é um 

termo vago e que não existe uma conceituação adequada para exprimir sua ampla 

significação. Embora haja tentativas de se compreender “festa” como um fenômeno coletivo 

ritualizado, como uma interrupção da vida cotidiana ou sua inversão completa, e ainda, como 

uma manifestação da cultura popular e do riso, Guarinello defende que tais definições são 
                                                           

31 Além de designar a totalidade de membros de uma comunidade, demos denominava o grupo de cidadãos 
menos abastados, em oposição aos poderosos.  
32 As Lenéias eram um festival dionisíaco realizado durante o inverno e, em decorrência do rigor da estação, não 
havia a presença de estrangeiros. 
33 Canção de honra a Harmódio, que tentou livrar Atenas da opressão dos filhos de Pisístrato. 
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incompletas uma vez que se utilizam de manifestações particulares como parâmetro para a 

definição do termo “festa” (GUARINELLO, 2001, p.969-970). Compreendemos o sympósion 

nessa pesquisa como uma festa com características próprias, salientando as peculiaridades dos 

encontros ocorridos em Atenas especificamente durante o período clássico. 

 Alexandre Carneiro Cerqueira Lima, ao realizar um estudo acerca do sympósion e 

do kômos34 em Atenas no século V a.C., provoca um debate entre a teoria bakhtiniana sobre 

as festas populares e a visão defendida pela Antropologia Social. Ao analisar a cultura popular 

na Idade Média, a partir da obra de François Rabelais, Mikhail Bakhtin defende a ideia de que 

as festas populares seriam uma resposta à ordem social estabelecida e funcionavam como uma 

suspensão momentânea desta ordem:  

Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de 
liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição 
provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios e tabus (BAKHTIN, 
1996, p.8).   

 

 Já a Antropologia Social, segundo Alexandre Lima, “compreende estes rituais [...] 

como práticas de reafirmação da ordem e da estrutura e têm, também, como função a 

manutenção do poder” (LIMA, 2000, p.19-20). Lima corrobora com Bakhtin ratificando que, 

embora buscassem romper momentaneamente com os padrões morais impostos pela 

sociedade ateniense, eram fortemente ritualizados e possuíam o intuito de receber bem um 

amigo ou um estrangeiro, além de defender que as festas dionisíacas proporcionavam a 

relaxamento das normas ao desmanchar os limites, caráter referencial do sistema políade 

(LIMA, 2000, p.18; 31). 

 Os banquetes eram um espaço demarcador tanto de identidade quanto de 

alteridade, haja vista estarem excluídos aqueles que não compunham o grupo ali reunido 

                                                           

34 Segundo Alexandre Lima, tanto o sympósion quanto o kômos se constituem em festas dionisíacas atenienses. 
Entretanto, enquanto o sympósion caracteriza-se por pertencer à esfera privada, o kômos atingia a esfera pública 
Exemplos de kômos são as Anthestérias e as Bacantes (LIMA, 2000, p.15). 
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(GUIMARÃES NETO, 2011, p.59) e reforçar a dicotomia social entre os que eram servidos e 

os que serviam. Podemos dividir as pessoas presentes nestes encontros em duas esferas: a 

primeira, composta pelo anfitrião e por seus convidados. A segunda, integrada pelos 

responsáveis em servir e divertir os indivíduos da primeira esfera, ou seja, os escravos 

(doulos), aqueles que proporcionavam o entretenimento, como as hetairas, os bailarinos e 

músicos, e até mesmo os akletoi (penetras). Todas essas pessoas se tratavam de peças 

fundamentais no desenvolvimento dos sympósia aristocráticos atenienses.  

Os escravos eram os responsáveis por servirem os comensais, por atender a porta 

e pela higiene do ambiente. As Hetairai eram as prostitutas de luxo que geralmente 

acompanhavam os homens importantes em banquetes e outras festividades onde mulheres da 

sociedade não poderiam comparecer (VRISSIMTZIS, 2002. p.93).  Diferente das pornai 

(prostitutas comuns, em sua maioria escravas), as hetairai eram mulheres livres, 

frequentemente estrangeiras em sua origem e procuradas por homens ricos em consequência 

de seu alto custo. Muitas eram bem instruías e, segundo Claude Mossé, não hesitavam em 

participar das conversas dos homens durante o sympósion (MOSSÉ, 2004, p.166). 

 Havia outro grupo social que integrava o cenário do banquete formado pelos 

akletoi (palavra geralmente traduzida por parasita), indivíduos que apareciam sem convite e 

que retribuíam sua acolhida provocando riso entre os outros convidados, seja através da dança 

com gestos desajeitados ou através de piadas. Burkhard Fehr afirma que os akletoi 

conseguiam a acolhida no banquete através da complacência do anfitrião, muitas vezes por 

medo de maldição dos deuses (FEHR, 1999. P.186), mas completamos que essa seria uma 

atitude esperada de um kalokagathos. No banquete ocorrido no oikos de Cálias, há a presença 

de um akletos, Felipe, que neste caso também é um gelotopoios, ou seja, aquele que provoca o 

riso, um bufão. Ao chegar ao oikos de Cálias, Felipe afirma estar preparado com tudo o que é 

necessário para jantar, mas à custa dos outros (XENOFONTE. Banquete, I, 11). A fim de 
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demonstrar ser um bom anfitrião, Cálias autoriza a presença de Felipe e afirma ser 

vergonhoso não lhe oferecer um teto (XENOFONTE. Banquete, I, 12). 

 Além de uma manifestação festiva, o sympósion também era uma ocasião propícia 

para discussões acerca dos negócios públicos. Durante o século V a.C., Atenas enfrentava 

uma crise política, sobretudo em consequência de seu envolvimento na Guerra do Peloponeso, 

e na cidade surgiam várias ἑταιρείαι35, agrupamentos de camaradas que se reuniam em torno 

de uma visão política comum. Em 411 a.C., ano que marcava o centésimo aniversário da 

libertação de Atenas da tirania e o nascimento da primeira democracia (KAGAN, 2006, p. 

411), houve um golpe oligárquico liderado por aristocratas insatisfeitos com o regime 

aristocrático cujas bases de preparação encontraram-se nas hetaireíai (MOSSÉ, 2004, p. 166). 

A relação entre os sympósia e as hetaireíai se deve ao fato de que, conforme afirma David 

Konstan, “o caráter privado do simpósio tornou-se um lugar natural para incubação de 

conspirações entre a elite” (KONSTAN, 2005, p.66). Lima alega que durante os banquetes, 

grupos de aristocratas contrários ao regime democrático reuniam-se para confabularem contra 

o regime político em vigor (LIMA, 2000, p.37), e embora Donald Kagan classifique hetaireía 

como um clube36 de eupátridas que se consideravam inimigos da Democracia (KAGAN, 

2006, p. 414), Claude Mossé assegura que os principais líderes democratas também possuíam 

suas hetaireíai (MOSSÉ, 2004, p. 166). 

 Após analisarmos a nomenclatura das duas partes que compunham os banquetes, 

nos questionamos acerca do sympósion: como um festim cuja terminologia já indica a 

ingestão de bebida alcoólica poderia ser um espaço para o desenvolvimento da Paidéia, cujo 

objetivo era a kalokagathia? Oswyn Murray afirma que: 

                                                           

35 Palavra oriunda de ἑταῖρος, cujo significado é o de companheiro. Na documentação também aparece com o 
mesmo sentido o termo ἑταιρία. Os membros de uma hetaireía poderiam ser ou não amigos ou parentes, mas na 
maioria dos casos os laços que os uniam eram de ordem política e militar. 
36 O termo club é utilizado pelo próprio Kagan no texto em inglês.  
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O mundo do sympósion criava uma ordem estranha às regras da comunidade 
mais vasta, com seus valores alternativos próprios. A libertação ritual das 
inibições pelo consumo de álcool exigia regras próprias destinadas a manter 
o equilíbrio entre a ordem e a desordem (MURRAY, 1994, p.213).  

 

 Catherine Salles corrobora com Murray, e ratifica que, no banquete, os gregos 

pretendiam fazer a síntese e todos os prazeres intelectuais e físicos possíveis, codificando suas 

festas a fim de evitar que seus desejos os levassem à hybris37, ou seja, ao descontrole e ao 

excesso. Eles racionalizaram o irracional para que até os seus prazeres não ofendessem a ideia 

de kalokagathia. É importante salientar que nem todos os banquetes terminavam em orgias, 

como por exemplo, os que nos relatam Xenofonte e Platão em seus diálogos. Contudo, 

conforme nos alerta Salles, “não se deve edulcorar o rito do banquete” (SALLES, 1987, 

p.103-105) e acreditar que os modelos apresentados por Platão e Xenofonte eram os únicos 

praticados em Atenas. 

 Murray acredita que os primeiros banquetes tenham acontecido em torno do 

século VIII a.C., e que nos primórdios da sociedade grega, nos quais o poder ainda não era 

centralizado e não havia um grupo sacerdotal formalizado, os rituais de comer e beber juntos, 

como iguais, caracterizavam as formas de comensalidade do período e reforçavam os valores 

comunitários (MURRAY, 1999, p.5-6). Acerca dessa comensalidade, Elena Ramos 

complementa: 

Durante o dia, se queria bater um papo ou passar o tempo com os amigos, ia-
se às termas ou à barbearia. Mas ao entardecer, se buscava companhia 
agradável e conversa, não havia outra opção que reunir-se a banquetear na 
casa de um amigo ou conhecido (RAMOS, 2008, p.93). 

 

 Lima acrescenta que além de um espaço de comunhão entre os homens, os 

banquetes eram instrumentos de enlace entre os homens e os deuses, haja vista a presença de 

libações e de sacrifícios em honra às divindades (LIMA, 2010, p.46).   

                                                           

37 Hybris é geralmente traduzido como descontrole, desmesura. 
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Por se tratar de um evento importante, os comensais costumavam se arrumar para 

comparecer a estes encontros. Robert Flacelière esclarece-nos que o banho também fazia parte 

da ritualização dos sympósion: 

Banhavam-se de bom grado antes da refeição da noite. Era mesmo costume 
vulgarizado, visto que as palavras ‘tomar banho’ eram praticamente 
sinónimas de ‘ir jantar’. Sabe-se que Sócrates tinha mais cuidado com a 
própria alma do que com o corpo, mas, quando o convidavam para jantar, 
banhava-se antes de se dirigir a casa de quem o convidava para a refeição da 
noite (FLACELIÉRE, s/d. p.165).  

 

 Este tipo de encontro não era exclusivo das pessoas mais abastadas. Poderíamos 

encontrar em um mesmo banquete membros de diferentes camadas da sociedade ateniense e 

mesmo estrangeiros. “O filósofo Sócrates participava de várias reuniões privadas (ele pode ser 

encarado como um representante da elite intelectual de Atenas, mas jamais da econômica)” 

(LIMA, 2000, p.22). Ao analisarmos os personagens que compõem o Banquete de Platão e de 

Xenofonte, observamos que os convivas pertenciam tanto ao grupo dos aristocratas - como, 

por exemplo, Aristófanes, Erixímaco e Alcibíades, no diálogo platônico, e Cálias, o jovem 

Autólico e seu pai Lícon, na obra de Xenofonte -, quanto às camadas menos abastadas se 

tiverem algo a acrescentar ao banquete – no caso de Sócrates.  

 Os banquetes aconteciam no ανδρον (andron), espaço privado do οικος (oikos)38 

destinado exclusivamente aos homens. A presença das mulheres era vetada, exceto às 

hetairai, dançarinas e musicistas. Salles afirma que nenhum banquete digno desse nome 

poderia acontecer sem a presença dessas profissionais: “Satisfeitas ou não, irão dar aos 

convivas a imagem graciosa da festa e da alegria, ainda que tal festa não seja para elas mais 

do que um modo de não morrer de fome” (SALLES, 1987, p.101-102). O ritual do banquete é 

detalhado na obra de Xenofonte, o que não ocorre na de Platão. Todavia, nos dois diálogos, há 

                                                           

38 Oikos designa a casa, a terra e todos os que fazem parte desse domínio: parentes, servos e escravos (MOSSÉ, 
2004, p.213). 
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a presença dessas profissionais. No sympósion platônico, o médico Erixímaco ordena, assim 

que delimita a quantidade de vinho que deveria ser consumido, que a tocadora de αυλὸς 

(aulós)39 presente no ândron saísse do recinto e fosse tocar para si mesma ou para as mulheres 

que se encontravam no gineceu (PLATÃO, Banquete, 176e). No banquete relatado por 

Xenofonte há a presença de uma bela tocadora de aulós (αὐλητρίδα ἀγαθὴν), de uma 

dançarina (ὀρχηστρίδα) e de um belo jovem tocador de cítara e dançarino (καλῶς 

κιθαρίζοντα καὶ ὀρχούμενον) (XENOFONTE. Banquete, II-1). 

 Catherine Salles alega que ficava a cargo das musicistas e dançarinas de aluguel a 

tarefa de manter a alegria dos convivas. E estes também entregavam-se à dança e 

participavam de algumas cenas coreográficas. Ainda que visasse à diversão, a festa dos 

banquetes oscilava entre o sagrado e o profano. Os convivas faziam da bebedeira uma espécie 

de libação às divindades, particularmente a Dioniso. Antes de iniciá-la, entoavam um peã, 

canto litúrgico de louvor a Apolo. A autora alerta que se não levarmos em conta o caráter 

religioso do banquete, corremos o risco de analisá-lo apenas como um costume fútil e tolo 

(SALLES, 1987, p.105-108).  

 Claude Calame chama-nos a atenção para o aspecto pedagógico que integrava os 

simpósia, haja vista esta espécie de festividade ser propícia para o encontro entre erastai e 

eromenói: 

O banquete, sem dúvida como comida e sobretudo como simpósio, é 
verdadeiramente um local de aprendizagem: aprendizagem mediante o 
exemplo, mas também aprendizagem mediante a poesia, em louvor dos 
valores aristocráticos ou na narração de relatos exemplares, provavelmente 
também em contemplação dos belos corpos e das cenas heroicas 
representadas sobre os objetos de contemplação do vinho (CALAME, 2002, 
p.99). 

 
                                                           

39  Segundo Fábio Vergara Cerqueira, o aulós está entre os instrumentos mais presentes na documentação 
iconográfica do século V a.C. A cerâmica costuma representar predominantemente cenas de hetairas executando 
o aulós, que geralmente acompanhavam os skólia (canções típicas dos banquetes) cantados pelos comensais 
(CERQUEIRA, 2005, p.38-41). 
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 Observamos que a declaração de Calame no trecho anterior corrobora com a 

afirmação de Flacelière, que através do convívio com os cidadãos socialmente ativos o jovem 

complementaria sua formação (FLACELIÈRE, s/d, p. 124-125). Deste modo, o erómenos 

teria condições de observar durante um sympósion a maneira com a qual os adultos se 

comportariam diante da ingestão do vinho, ouvir os debates políticos que geralmente ocorriam 

nestes encontros, aprender como agir com as hetairai, enfim, aprender como agiam os 

homens livres.  

 Enquanto manifestação festiva, os sympósia constituíam-se para os atenienses do 

período clássico em um espaço propício para o riso 40 . Ainda que reconhecessem sua 

importância, os antigos gregos, especialmente os atenienses, possuíam certo receio em relação 

ao riso. Isso se deve ao fato deste tipo de manifestação estar relacionado a Dioniso, deus 

geralmente vinculado à inversão da ordem social (BREMMER, 2000, p.30). Renato Nunes 

Bittencourt esclarece que: “Enquanto a ordem apolínea estabelecia o rígido controle das ações 

individuais, através da manutenção inexorável dos preceitos da justa medida, os ritos 

dionisíacos celebravam uma violenta ruptura com essa instituição social” (BITTENCOURT, 

2010, p. 111). É fundamental ressaltar que o riso neste período possuía local e data 

determinada para que pudesse acontecer, tais como no teatro cômico – que ocorriam durante 

as festas dionisíacas - e no decorrer de um sympósion.   

 O álcool era um veículo social responsável pelo reforço dos laços de um grupo e 

servia também como alívio para as tensões sociais. Os gregos consumiam o vinho, um dos 

ingredientes fundamentais do sympósion, diluído em água e em um contexto específico. Para 

eles, ingerir vinho desenfreadamente e puro era coisa dos bárbaros (MURRAY, 1994, p. 202-

203). Conforme nos atesta Murray: “isto é característica dos bárbaros que bebem seus vinhos 

puros, violando as prerrogativas dos deuses” (MURRAY, 1999, p.6). Félix Buffière, contudo, 
                                                           

40 Analisamos a importância do riso durante os simpósia atenienses no terceiro capítulo deste trabalho. 
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afirma que “os amantes infelizes bebiam o vinho puro, sem misturá-lo à água: assim, 

chegariam mais rápido à embriaguez e ao esquecimento” (BUFFIÈRE, 2007, p.583). 

Contudo, enfatizamos que o estado ébrio era visto como hybris e deveria ser evitado, pois 

compreendemos que a embriaguez seria uma espécie de possessão dionisíaca e, conforme 

afirmam Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet, “Dioniso encarna não o domínio de si, a 

moderação, a consciência dos seus limites, mas a busca de uma loucura divina, de uma 

possessão extática, a nostalgia de um completo alheamento” (VERNANT; VIDAL-NAQUET, 

1999, p.158). Assim sendo, para determinar a quantidade de vinho que seria consumido nas 

reuniões, os convivas elegiam um simposiarca, que ainda controlava o entretenimento e 

determinava penas aos intemperantes (SALLES, 1987, p.106). Esse papel é realizado no 

sympósion platônico pelo médico Erixímaco, que recomenda aos convivas evitarem a 

embriaguez por ocasionar muitos males. Estando todos de acordo, iniciam os discursos acerca 

de Eros (PLATÃO, Banquete, 176c-e).  O vinho possuía tal importância para a sociedade 

ateniense que durante festas dionisíacas, como as Antestérias41, meninos com idade a partir de 

três anos já recebiam uma caneca para que eles pudessem provar do vinho novo: 

Jogos e narrativas da tradição mítica preenchiam os dias das crianças, que, 
nas Antestérias, festas em honra a Dioniso, estavam directamente envolvidos 
num rito centrado na abertura dos jarros e na prova do vinho novo. 
Efectuavam-se competições de bebidas, em que participavam também os 
escravos e crianças do sexo masculino que tivessem mais de três anos. [...] O 
acesso ao vinho representava o primeiro passo para a integração no mundo 
dos adultos, que tinha no simpósio, de que as mulheres eram excluídas, uma 
das suas manifestações mais salientes. No túmulo das crianças mortas antes 
dos três anos, era colocada uma pequena caneca, que equivalia a uma 
realização simbólica pelo menos no Além (CAMBIANO, 1994, p.88). 
 
 

 No decorrer do sympósion, os comensais poderiam se divertir através de 

atividades lúdicas, de apresentações musicais e de dança realizadas por hetairas ou com 

                                                           

41 José Antonio Dabdab Trabulsi informa-nos que havia quatro festas dionisíacas na Ática: as Dionisíacas 
Rurais, as Lenéias, as Grande Dionisíacas e as Antestérias. Esta última era celebrada dos dias 11 a 13 do mês de 
Anthestérion (fevereiro-março) e seria a festa mais antiga dedicada a Dioniso em Atenas (TRABULSI, 2004, 
p.192-201). 
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piadas de um gelotopoios42. Era comum a ocorrência de jogos, tais como enigmas e charadas 

e também os jogos de habilidade, cujo mais apreciado era o kóttabos, que consistia na libação, 

não aos deuses, mas à pessoa amada. A seguir, Flacelière descreve o modo como se jogava o 

kóttabos em um sympósion: 

Durante a reunião, em vez de derramarem no solo a libação, os bebedores 
entretinham-se a visar um alvo preestabelecido, com o líquido que lhes 
ficava no fundo da taça. Nessa libação de um novo gênero, não se invocava 
o nome de um deus; pronunciava-se o da pessoa amada; se o líquido caísse 
no prato ou no vaso do visado, via-se em tal um presságio favorável, 
significativo de que a tentativa amorosa seria coroada de êxito 
(FLACELIÈRE, s/d, p.200). 
 
 

 O kóttabos era passatempo tão conhecido neste período que surgiram maneiras 

variadas de jogá-lo, conforme apresenta Flacelière: 

O vaso que servia de algo podia estar cheio de água, com pequenos pires de 
barro flutuando à superfície do líquido; era então necessário visar essas 
embarcações minúsculas e nelas lançar o vinho com a maior habilidade a fim 
de se conseguir fazê-los redemoinhar e ir ao fundo; o prêmio do cotabe 
revertia em favor daquele que havia causado o maior número de naufrágios 
em miniatura (FLACELIÈRE, s/d, p.201). 
 
 

A música executada pelos comensais também desempenhava um papel 

fundamental durante um sympósion. De acordo com Flacelière, nos banquetes “o canto era a 

forma natural da alegria” (FLACELIÉRE, s/d, p.199). Marrou chama-nos a atenção para o 

fato de que no período clássico os cidadãos eram músicos por formação, haja vista a música 

compor o currículo básico educacional do futuro eupátrida: 

Convém que o historiador se detenha, a esta altura, a fim de reparar um erro 
de perspectiva: segundo nos aparecem através de nossa própria cultura 
clássica, os gregos são para nós, antes de tudo, filósofos e matemáticos; 
jamais pensamos em sua música: a esta arte, nossa erudição e nosso ensino 
concedem menos atenção do que à sua cerâmica! E, no entanto, eles eram, 
pretendiam ser, precipuamente, músicos. (MARROU, 1990, p.74). 

 

                                                           

42  Pessoa responsável por provocar o riso nos comensais através de piadas. Analisamos a figura de um 
gelotopoios durante um sympósion no capítulo sobre o Banquete de Xenofonte. 
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 Além da função de entretenimento, a música também acompanhava os recitais de 

poesia, atividade que desempenhou um papel significativo durante os banquetes clássicos. 

Conforme afirma Konstan, os sympósia ofereciam o contexto propício para a performance de 

quase todos os gêneros líricos e outros gêneros relacionados de versos curto, e a poesia 

arcaica criava e estreitava os laços de amizade entre os homens, tornando-se veículo da philia 

(KONSTAN, 2005, p. 65-67).  Partindo deste pressuposto, analisamos a seguir a obra de 

Teógnis de Mégara, poeta do período arcaico cujos versos eram amplamente proferidos 

durante os banquetes aristocráticos do período clássico, a fim de que possamos compreender a 

função que esta espécie de poesia poderia prover enquanto prática social ateniense.  

 

 1.3 - Teógnis de Mégara e os sympósia atenienses no período clássico. 

 Chegou aos nossos dias, sob autoria de Teógnis, um corpus composto por 1389 

versos agrupados desigualmente em dois livros, sendo o primeiro composto por 1230 versos 

de temática variada, seguido de um agrupamento menor de conteúdo erótico, sobretudo, 

pederástico. De acordo com Glória Braga Onelley, Teógnis é o único poeta do período arcaico 

que teve sua produção preservada através de uma tradição de mais de 40 manuscritos 

(ONELLEY, 2009, p.31), que versam a respeito da philia, da moderação em relação à bebida, 

do desprezo do eu-poético em relação à realidade política de sua pólis e também sobre o 

amor.  

 O questionamento acerca da autenticidade desta produção provocou na academia 

um fecundo debate e fastuosas argumentações. Onelley informa-nos sobre a existência de 

duas correntes a respeito do caráter heterogêneo dos Theognidea.  A primeira, de cunho 

separatista, teve como precursor o alemão Friedrich Welcker que defendeu no ano de 1826, 

em Theognidis Reliquiæ, a tese de que a referida obra constitui uma produção fragmentária 

composta de duas partes distintas, uma pequena escrita por Teógnis e a outra de autoria de 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/1173712
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diversos poetas anteriores e posteriores a ele (ONELLEY, 2009, p.31-32). Em 1902, o inglês 

Ernest Harrison sustenta, em Studies in Theognis: together with a text of the poems, a unidade 

dos Theognidea em oposição à tese de Welcker, dando início, então, à discussão em torno da 

problemática da lavra de Teógnis, sobre a qual Onelley nos informa: 

O principal argumento dos separatistas reside no fato de serem encontradas, 
na coleção, passagens atestadas por autores antigos como pertencentes a 
outros poetas do período arcaico, como Tirteu, Sólon e Mimnermo. Atribui-
se, ainda, a Eveno de Paros, poeta da segunda metade do século V a.C., o 
verso 472, constante no poema compreendido entre os versos 467-96 dos 
Theognidea. [...] Destarte, a presença de passagens atribuídas a outros 
poetas, pela autoridade de autores antigos, levou os separatistas, desde 
Welcker, à conclusão de que os Theognidea são uma antologia de 
procedência variada. 

Os partidários da unidade da coletânea, por sua vez, interpretam todas as 
passagens consagradas a outros elegíacos como adaptações feitas pelo 
megarense, que as teria adicionado a sua produção poética, com o objetivo 
de adequá-las às próprias ideologias (ONELLEY, 2009, p.32). 

 

 Conforme observamos, os estudos acerca dos Theognidea ao longo do século XX 

dividiram-se entre duas linhas antagônicas: uma que atribui a autoria da elegia toda a Teógnis 

e outra que defende a multiplicidade de autores na obra. Sobre essa segunda vertente, Andrew 

Lear informa-nos sobre a existência de duas subdivisões: a primeira nomeada por Lear de 

Antologista, representada por Martin Litchfield West e Ewen Bowie43, afirma que dentro do 

corpus teognídeo existe apenas um bloco escrito por Teógnis composto pelos versos 19 ao 

254; os demais consistiriam em uma coletânea de outros autores do período arcaico. A 

segunda vertente, denominada de Oralista e defendida por Gregory Nagy e Thomas 

Figueira44, argumenta que Teógnis poderia não ser o nome do poeta, mas um aptrônimo45 

referente a uma tradição oral simpótica arcaica. Se consideramos a segunda corrente 

                                                           

43 As obras em que West e Bowie defendem a tese denominada por Lear de Antologista são, respectivamente, o 
livro Studies in Greek Elegy and lambus e o artigo The Theognidea: a step towards a collection of fragments?. 
44O livro organizado por FIGUEIRA e NAGY defensor da vertente Oralista é o Theognis of Megara: Poetry and 
the Polis. 
45 Aptrônimo é definido no E-Dicionário de Termos Literários como um nome próprio literário criado a partir da 
necessidade de realçar o perfil singular de uma dada personagem. Tal nome próprio pode ter origem no carácter 
do indivíduo ou em sua profissão. O termo em inglês utilizado por Andrew Lear originalmente em seu artigo foi 
sprechender Name. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMartin_Litchfield_West&ei=WKWeUK-LBojq9ASZ_oGgCQ&usg=AFQjCNHHtAmeaS11B9s2Ms-gNrJO3K513w
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apresentada por Lear, podemos inferir que o nome Θέογνις tenha relação com o termo 

θεογνωσία que significa “conhecimento de deus46”, levando-nos à interpretação de que ao 

agruparem versos compostos por diferentes autores do período arcaico, os compiladores 

quiseram ressaltar a nobreza expressa naquele conteúdo chamando-as de divinas; do mesmo 

modo Cirnos (Κύρνος), nome do erómenos a que se destinam alguns de seus versos, também 

possa ser um aptrônimo cujo significado na língua portuguesa possa ser traduzido por 

“bastardo”. Analisemos os versos a seguir: 

Procuramos ter, Cirnos, carneiros, burros e cavalos de raça e todos querem 
que eles sejam descendentes dos bons; mas um homem nobre não se 
preocupa em se casar com a filha de um inferior, desde que ela lhe ofereça 
muitos bens, nem a mulher se recusa a ser esposa de um inferior que possua 
riquezas, mas ela prefere um marido rico a um nobre. É a riqueza que eles 
valorizam. O nobre se casa com a filha do inferior, e o inferior com a de 
quem é nobre. A riqueza corrompeu a raça. Portanto, Polipaides, não se 
surpreenda se raça de nossos concidadãos se tornar indistinta, pois o que é 
nobre se mistura ao inferior. 

Κριοὺς μὲν καὶ ὄνους διζήμεθα, Κύρνε, καὶ ἵππους  
 εὐγενέας, καί τις βούλεται ἐξ ἀγαθῶν    
βήσεσθαι· γῆμαι δὲ κακὴν κακοῦ οὐ μελεδαίνει  
 ἐσθλὸς ἀνήρ, ἤν οἱ χρήματα πολλὰ διδῶι,  
οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτις  
 πλουσίου, ἀλλ' ἀφνεὸν βούλεται ἀντ' ἀγαθοῦ.  
χρήματα μὲν τιμῶσι· καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημε  
καὶ κακὸς ἐξ ἀγαθοῦ· πλοῦτος ἔμειξε γένος.  
οὕτω μὴ θαύμαζε γένος, Πολυπαΐδη, ἀστῶν  
 μαυροῦσθαι· σὺν γὰρ μίσγεται ἐσθλὰ κακοῖς.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 183-192). 
 

A insatisfação do eu-poético a respeito da relação estabelecida entre os 

aristocratas e plutocratas é evidente.  Neste caso, levando em consideração a tese da corrente 

oralista, é possível afirmar que o autor dos versos possa ter usado o nome Cirnos referindo-se 

à população megarense descendente da união entre esthlói e kakói, que ameaça a pureza de 

linhagem dos nobres e, desde modo, a toda polis. Todavia, ainda que esta seja apenas uma 

hipótese referente à autenticidade da elegia atribuída a Teógnis, podemos avaliar a 

                                                           

46 A presente definição de θεογνωσία foi extraída do Greek-English Lexicon disponível em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dqeognwsi%2Fa
, acessado em 03/11/2012. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo-gnwsi%2Fa&la=greek&can=qeo-gnwsi%2Fa0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dqeognwsi%2Fa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dqeognwsi%2Fa
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importância da mensagem impressa nestes versos, que busca alertar o leitor de que naquele 

momento o que estava em voga era a obtenção de bens materiais em detrimento dos antigos 

valores da aristocracia.  

Lear esclarece que houve pouco debate entre as duas correntes e que nenhuma 

chegou a uma contra argumentação definitiva: 

Os antologistas (como eu chamo a escola de West e de Bowie) fornecem 
uma explicação plausível (ou vários relatos semelhantes plausíveis) da 
criação da coleção como atualmente está. Não houve, até onde eu saiba, 
nenhum contra-argumento do lado oralista (como eu denomino a outra 
escola): eles não descrevem a forma com a qual a sua tradição oral foi 
coletada e transmitida. Os oralistas, no entanto, apresentam evidências 
substanciais (embora às vezes sejam mais hipóteses que argumentos) de que 
as elegias compartilhem uma ideologia política e cultural. A visão 
antologista não fornece uma explicação para esta consistência ideológica, ou 
nenhum argumento contra ele. (LEAR, 2011, p. 378-379).  

 

 Embora não tenha havido um diálogo considerável entre antologistas e oralistas, 

ambos concordam que a autoria dos versos não pertence à mesma pessoa, estando em 

consonância com a corrente separatista inaugurada por Welcker no século XIX. Não temos o 

objetivo de nos aprofundarmos nesta questão da autenticidade, uma vez que nossa análise 

foca-se nas relações pederásticas masculinas do período clássico. Nosso interesse no corpus 

teognídeo é compreender porque ele era proclamado durante os simposia aristocráticos 

atenienses. Por este motivo, no desenvolvimento do presente trabalho, tratamos por Teógnis 

todas as vezes que nos referirmos ao(s) autor(es) dos versos.   

 O regime oligárquico vigente em Mégara47 durante o período arcaico começou a 

sofrer transformações a partir do século VII a.C. que privilegiaram a ascensão de um novo 

                                                           

47 Diversos são os problemas encontrados pelos estudiosos dos Theognidea. Além da questão da autenticidade 
apresentada brevemente nesta pesquisa, existe imprecisão quanto ao período em que o poeta teria vivido, se na 
metade do século VII a.C., conforme defende Martin West, ou se no século VI a.C. Existe ainda uma discussão 
em relação à pátria de Teógnis, se a Mégara Niseia ou a Mégara da Sicília. Para um aprofundamento maior sobre 
estas questões, consultar: ONELLEY, Glória Braga. A ideologia aristocrática nos Theognidea. Niterói: Eduff, 
2009. 
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grupo, que apesar de não possuir origem aristocrática, detinha grande riqueza monetária em 

decorrência do comércio. Estes plutocratas são chamados por Teógnis de κακóς/δειλός 

(mau/inferior), em contraposição aos aristocratas, os αγαθός/εσθλος (bom/nobre). Onelley 

observa que, embora a distinção entre agathos/esthlos e kakós/deilós apareça com frequência 

nos poemas de Teógnis, as virtudes de bondade e nobreza não se referem exclusivamente à 

aristocracia de nascimento, mas àquele que permanece ligado aos valores de seu genos e de 

sua hetaria política, enquanto que o homem inferior e vulgar pode também ser o nobre que se 

associou ao homem de baixa origem e que se comporta com valores contrários aos 

estabelecidos pela aristocracia (ONELLEY, 2006, p.66). Sua opinião é a mesma de Werner 

Jaeger, que afirma que “para chegar a ser αγαθός é preciso ser nobre não só pelo nascimento, 

mas também pela conduta” (JAEGER, 1986, p. 169). Neste sentido é que o eu-poético 

aconselha ao seu erómenos: 

Cirnos, esta cidade ainda é uma cidade, mas as pessoas não são mais as 
mesmas; aqueles que não conheciam nem a justiça e nem as leis, mas apenas 
usavam peles de cabras em torno de seus flancos, pastavam fora dos muros 
como cervos. Hoje eles são os bons, Polipaides; os nobres de antes agora são 
os inferiores. Quem suportaria essa visão? Eles jogam e riem uns dos outros, 
sem perceber quem é inferior ou bom. De nenhum desses tornes amigo de 
coração, Polipaides, por qualquer vantagem que tu recebas. Sejas amigo de 
todos em palavras, mas não te associes a nenhum em qualquer coisa grave; 
pois aprenderás a conhecer esses miseráveis, saberás que seus atos não há 
confiança, mas esperteza, trapaça e engano, como se fossem homens 
perdidos.  

Κύρνε, πόλις μὲν ἔθ' ἥδε πόλις, λαοὶ δὲ δὴ ἄλλοι,  
οἳ πρόσθ' οὔτε δίκας ἤιδεσαν οὔτε νόμους,  
ἀλλ' ἀμφὶ πλευραῖσι δορὰς αἰγῶν κατέτριβον,  
ἔξω δ' ὥστ' ἔλαφοι τῆσδ' ἐνέμοντο πόλεος.  
καὶ νῦν εἰσ' ἀγαθοί, Πολυπαΐδη· οἱ δὲ πρὶν ἐσθλοί  
νῦν δειλοί. τίς κεν ταῦτ' ἀνέχοιτ' ἐσορῶν;  
ἀλλήλους δ' ἀπατῶσιν ἐπ' ἀλλήλοισι γελῶντες,  
οὔτε κακῶν γνώμας εἰδότες οὔτ' ἀγαθῶν.  
μηδένα τῶνδε φίλον ποιεῦ, Πολυπαΐδη, ἀστῶν    
ἐκ θυμοῦ χρείης οὕνεκα μηδεμιῆς·  
ἀλλὰ δόκει μὲν πᾶσιν ἀπὸ γλώσσης φίλος εἶναι,  
χρῆμα δὲ συμμείξηις μηδενὶ μηδ' ὁτιοῦν  
σπουδαῖον· γνώσηι γὰρ ὀιζυρῶν φρένας ἀνδρῶν,  
ὥς σφιν ἐπ' ἔργοισιν πίστις ἔπ' οὐδεμία,  
ἀλλὰ δόλους ἀπάτας τε πολυπλοκίας τ' ἐφίλησαν  
οὕτως ὡς ἄνδρες μηκέτι σωιζόμενοι.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 54-68). 



69 

 

 Lesky elucida-nos que a ascensão política obtida pelas camadas inferiores da 

sociedade havia chegado a um estado irrefreável, ameaçando o sistema político em Mégara: 

“Multiplicavam-se os novos ricos e, a qualquer momento, a insatisfação das massas poderia 

levar um tirano à posse do poder absoluto do Estado. É por isso que estas elegias são o eco do 

rancor e do protesto dos nobres” (LESKY, 1995, p.198). Podemos identificar este latente 

descontentamento do poeta nos seguintes versos: 

De pessoas virtuosas aprenderás o bem; mas se aos maus te misturares, 
perderás até teu discernimento. 
Tendo assim aprendido esses princípios, conviva com os homens de bem, e 
dirás um dia que eu aconselho bem os meus amigos. 
  
ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ' ἐσθλὰ μαθήσεαι· ἢν δὲ κακοῖσιν  
συμμίσγηις, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον.  
ταῦτα μαθὼν ἀγαθοῖσιν ὁμίλεε, καί ποτε φήσεις  
 εὖ συμβουλεύειν τοῖσι φίλοισιν ἐμέ.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 35-39). 
 

 Conhecer e compreender os poemas de Teógnis é de grande importância para a 

análise acerca do sympósion enquanto espaço para o exercício da pederastia, uma vez que 

durante esses encontros eram recitados versos dos Theognidea. Conforme já afirmado, a 

relação de pederastia assumia em Atenas o papel de complementação da educação do futuro 

aristocrata, e deste modo, era necessário que o jovem se unisse a um adulto que desse bom 

exemplo de conduta. Examinamos que a mensagem impressa em tais poemas está de acordo 

com os ideais aristocráticos que buscavam ser mantidos com o relacionamento entre erastés e 

erómenos, dentre os quais se destacam a ἀρετή (areté – virtude) e a κλέος (kléos – glória).  

Estamos perante uma poesia que tinha o seu lugar nos banquetes masculinos, 
os simpósios. Alguns trechos do conjunto dão-nos uma imagem sugestiva do 
desenvolvimento de uma cultura simposiástica que unia ao gozo dos dons de 
Dioniso um comportamento decoroso e respeito pelos convivas (LESKY, 
1995, p.198). 
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 Encontramos em diálogos dos dois principais autores que analisamos nessa 

pesquisa a citação dos versos 35 a 39 da elegia teognídea. Platão, em Mênon, faz com que 

Sócrates, durante um diálogo com Mênon sobre a virtude, cite Teógnis: 

Sócrates: Bem, e quanto aos sofistas? Te parecem ser mestres da virtude? 
Mênon: Bem, Sócrates, este é o ponto em que mais admiro em Górgias: tu 
nunca vais ouvi-lo prometer isto, e ele ridiculariza os outros quando os ouve 
prometer. Habilidade em falar é que ele acredita ser preciso tornar hábeis os 
homens.  
Sócrates: Então tu não achas que os sofistas sejam professores da virtude? 
Mênon: Eu não posso dizer, Sócrates. Estou na mesma situação que o resto 
do mundo: às vezes eu acho que eles são, por vezes, que eles não são. 
Sócrates: E tu estás ciente de que não somente a ti e aos outros políticos a 
virtude pareça algo a ser ensinada ora não, mas Teógnis, o poeta, também 
diz a mesma coisa? 
Mênon: Em que parte de seus poemas? 
Sócrates: Em seus elegíacos, onde ele diz: 
 

‘Come e bebe com aqueles homens e sente-se com eles e agrade aqueles 
cujo poder é grande, 
Pois de pessoas virtuosas aprenderás o bem; mas se aos maus te 
misturares, perderás até teu discernimento’. 
 

Tu observas como nestas palavras que ele implica que a virtude possa ser 
ensinada? 
Mênon: Ele o faz, evidentemente. 

 
{ΣΩ.} Οὐδ' ἄρα σοὶ δοκοῦσιν οἱ σοφισταὶ διδάσκαλοι  
εἶναι;  
 {ΜΕΝ.} Οὐκ ἔχω λέγειν, ὦ Σώκρατες. καὶ γὰρ αὐτὸς  
ὅπερ οἱ πολλοὶ πέπονθα· τοτὲ μέν μοι δοκοῦσιν, τοτὲ δὲ οὔ.    
 {ΣΩ.} Οἶσθα δὲ ὅτι οὐ μόνον σοί τε καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς  
πολιτικοῖς τοῦτο δοκεῖ τοτὲ μὲν εἶναι διδακτόν, τοτὲ δ' οὔ,  
ἀλλὰ καὶ Θέογνιν τὸν ποιητὴν οἶσθ' ὅτι ταὐτὰ ταῦτα λέγει;  
 {ΜΕΝ.} Ἐν ποίοις ἔπεσιν;  
 {ΣΩ.} Ἐν τοῖς ἐλεγείοις, οὗ λέγει –    
  καὶ παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε, καὶ μετὰ τοῖσιν  
   ἵζε, καὶ ἅνδανε τοῖς, ὧν μεγάλη δύναμις.  
  ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ' ἐσθλὰ διδάξεαι· ἢν δὲ κακοῖσιν  
   συμμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον.       
οἶσθ' ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὡς διδακτοῦ οὔσης τῆς ἀρετῆς λέγει;  
 {ΜΕΝ.} Φαίνεταί γε. (Platão. Mênon, 95c-e). 
 

 O outro exemplo situa-se no Banquete de Xenofonte, em que Sócrates recita, ao 

ser questionado por Lícon sobre qual perfume os adultos deveriam exalar, os versos 35 e 36 

dos Theognidea: 

Sócrates: Como disse Teógnis: 
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‘De pessoas virtuosas aprenderás o bem; mas se aos maus te misturares, 
perderás até teu discernimento’. 
 
 Ὁ μὲν Θέογνις ἔφη· 
Ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἀπ' ἐσθλὰ διδάξεαι· ἢν δὲ κακοῖσι  
  συμμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον.  
(XENOFONTE. Banquete, II 4). 

 
 Embora haja uma pequena diferença no verso da elegia quando comparado ao 

citado por Sócrates tanto no diálogo de Platão, quanto no de Xenofonte (μαθήσεαι no lugar de 

διδάξεαι), constatamos que o sentido permanece o mesmo. Ainda que δῐδάσκω apareça no 

Greek-English Lexicon como “ensinar”, diversos estudiosos da obra de Xenofonte interpretam 

seu sentido em Banquete II 4 como “aprender”. Dentre estes, destacamos a tradução de 

François Ollier publicada em 1961 pela editora parisiense Les Belles Lettres, no qual aparece 

da seguinte forma “C’est des gens vertueux que tu apprenderas la vertu; mais si tu te mêles 

aux méchants, tu perdras même l’esprit qui est em toi”. Tânia Martins Santos Fernandes 

transcreve desse modo, em sua Tese de Doutorado defendida em 2004, para o português 

brasileiro: “Dos bons, com efeito, aprenderás coisas boas, porém, se aos inferiores te unires, 

perderás até teu espírito”48. Por fim, a lusitana Ana Elias Pinheiro traduz esses versos em 

2008 no decorrente formato: “Enquanto dos bons aprenderás o que é bom, se, pelo contrário, 

te misturares aos maus, perderás até o seu espírito”. Corroboramos com a tradução defendida 

por esses autores para o termo didásko presente nos versos recitados por Sócrates por 

acreditarmos que não faria sentido na frase que o jovem ensinasse coisas boas (ἐσθλὰ) aos 

homens bons (ἐσθλῶν), uma vez que estes já as possuíam.  

 Ao analisarmos os versos que tratam da temática homoerótica, constatamos que o 

parecer dirigido pelo eu-poético ao seu erómenos é muito semelhante aos expressos por Platão 

e Xenofonte em seus diálogos homônimos. O caráter pedagógico de tal elegia é evidente, uma 

                                                           

48 A tese de doutorado defendida por Tânia Martins Santos no Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro é intitulada O discurso amoroso em O Banquete, de Xenofonte. 
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vez que o autor apresenta vários conselhos ao jovem de como se comportar perante os 

amigos: 

É para o seu bem, Cirnos, que eu formularei esses preceitos que eu mesmo 
aprendi de pessoas de bem em minha infância. Seja sábio e não procure 
honra, nem fama e nem fortuna em atos vis e injustos. Saiba disso: evite as 
más companhias, liga-te sempre aos homens de bem; beba e coma com eles, 
sente-se entre eles seja agradável para aqueles que têm o maior poder. 
Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός,  
 Κύρν', ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν παῖς ἔτ' ἐὼν ἔμαθον·  
πέπνυσο, μηδ' αἰσχροῖσιν ἐπ' ἔργμασι μηδ' ἀδίκοισιν  
τιμὰς μηδ' ἀρετὰς ἕλκεο μηδ' ἄφενος.    
ταῦτα μὲν οὕτως ἴσθι· κακοῖσι δὲ μὴ προσομίλει  
ἀνδράσιν, ἀλλ' αἰεὶ τῶν ἀγαθῶν ἔχεο·  
καὶ μετὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε, καὶ μετὰ τοῖσιν  
ἵζε, καὶ ἅνδανε τοῖσ', ὧν μεγάλη δύναμις.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 26-34). 
  

 Diante da dissolução do poder, antes concentrado entre aristocratas, Teógnis 

aconselha exaustivamente seu interlocutor a associar-se somente aos agathoi/esthloi afim de 

que o jovem não se corrompesse com as práticas dos que não possuíam linhagem. Conforme 

observa Werner Jaeger (1986, p. 167), “a doutrina de Teógnis sobre a nobreza provém de sua 

luta espiritual contra a revolução social”, explicando o motivo pelo qual a temática política 

passa a ser recorrente nos versos da elegia: 

O poeta aconselha a que se evite o trato com os maus (κακοι/δειλοι), em 
que o poeta engloba todos os que não pertecem a uma estirpe nobre; por 
outro lado, também, nobres αγαθοί/εσθλοί só se acham entre os seus 
iguais. Essa ideia é fundamental na sua educação. Ele a propõe como 
axioma, ao comunicar o seu propósito de transmitir a doutrina de seus 
predecessores, e é com ela que inicia a parte do livro consagrado às 
máximas. Expõe nela o fundamento da sua exigência: conserva-te entre os 
nobres, não te misture com gente vulgar. [...] A sua própria conduta exprime 
o que entende por manter-se no trato dos nobres, pois tudo o que pretende 
ensinar ao seu discípulo baseia-se no que recebeu de autoridade dos 
verdadeiros nobres (JAEGER, 1986, p. 168). 

 

 Notamos que Teógnis utiliza como recurso a pedagogia do exemplo, em que seus 

próprios atos são colocados como modelo a ser seguido: 

Tu és belo, mas a inferioridade de teus amigos te conduziu a homens 
vulgares que te desonraram vergonhosamente, oh jovem. Mas eu, contra 
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minha vontade, perdi tua amizade vantajosamente: eu me comporto como 
um homem livre. 
 
Καλὸς ἐὼν κακότητι φίλων δειλοῖσιν ὁμιλεῖς  
ἀνδράσι, καὶ διὰ τοῦτ' αἰσχρὸν ὄνειδος ἔχεις,  
ὦ παῖ· ἐγὼ δ' ἀέκων τῆς σῆς φιλότητος ἁμαρτών  
ὠνήμην ἕρδων οἷά τ' ἐλεύθερος ὤν.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 1376-80). 
 

 Ao analisarmos os versos que compõem os Theognidea, notamos que o 

relacionamento homoerótico masculino em Mégara no período arcaico é muito semelhante ao 

praticado em Atenas durante o período clássico, sobretudo o que figura nas obras de Platão e 

de Xenofonte. Tanto a faixa etária dos envolvidos, quanto ao fato dos mesmos pertencerem à 

aristocracia são análogos ao relacionamento ateniense. Conforme afirmamos anteriormente, o 

período apropriado para o exercício da pederastia deveria ocorrer enquanto o jovem fosse um 

meikarion, ou seja, ainda não tivesse atingido a fase adulta e permanecesse imberbe.  A 

importância do surgimento da barba enquanto agente delimitador do fim do relacionamento 

entre erastés e erómenos também aparece em Teógnis, conforme observamos a seguir: 

Jovem, enquanto tiveres a face lisa, eu não cessarei nunca de te cortejar, 
ainda que eu esteja destinado a morrer. 
 
Ὦ παῖ, ἕως ἂν ἔχηις λείαν γένυν, οὔποτε σαίνων  
παύσομαι, οὐδ' εἴ μοι μόρσιμόν ἐστι θανεῖν.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 1326-27). 

 

  Assim como em Atenas, também em Mégara esperava-se que o erómenos 

soubesse valorizar as virtudes de seu erastés e o tivesse como exemplo de kalokagathos. No 

corpus teognídeo é possível identificar em diversos versos a frustação do eu-poético em 

relação às atitudes indecorosas de seu erómenos, como nos versos a seguir: 

Oh jovem, seu sentimento é semelhante aos perigos errantes: tu és amigo 
tanto de uns quanto dos outros. 
 
Ὦ παῖ, κινδύνοισι πολυπλάγκτοισιν ὁμοῖος  
 ὀργὴν, ἄλλοτε τοῖσ', ἄλλοτε τοῖσι φιλεῖν.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 1257-58). 
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Compreendi que me enganastes, jovem – pois vejo claramente – 
Com aqueles a quem no momento estás unido,  
Desprezando minha amizade sem leva-la em conta.  
Tu não eras amigo deles antes 
E eu acreditei poder fazer de ti meu fiel companheiro. 
Mas agora, tu tens outro amigo. 
E eu, teu benfeitor, estou prostrado. 
Que de todos os homens nenhum queira, te vendo, desejar amar um rapaz. 
 

  Οὐκ ἔλαθες κλέψας, ὦ παῖ· καὶ γάρ σε διῶμμαι·  
τούτοισ', οἷσπερ νῦν ἄρθμιος ἠδὲ φίλος  
ἔπλευ – ἐμὴν δὲ μεθῆκας ἀτίμητον φιλότητα.   
οὐ μὲν δὴ τούτοις γ' ἦσθα φίλος πρότερον.  
ἀλλ' ἐγὼ ἐκ πάντων σ' ἐδόκουν σήσεσθαι ἑταῖρον  
πιστόν· καὶ δὴ νῦν ἄλλον ἔχοισθα φίλον.  
ἀλλ' ὁ μὲν εὖ ἕρδων κεῖμαι· σὲ δὲ μήτις ἁπάντων  
ἀνθρώπων ἐσορῶν παιδαφιλειν ἐθέλοι.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 1311-17). 
 
Oh jovem, por tua devassidão arruinastes teu nobre espírito 
E trouxestes a desgraça aos nossos amigos. 
 
Ὦ παῖ, μαργοσύνης ἄπο μευ νόον ὤλεσας ἐσθλόν,  
 αἰσχύνη δὲ φίλοισ' ἡμετέροισ' ἐγένου·  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 1271-72). 
 

 Conquanto detentor de beleza estética, o jovem evocado nos versos acima é 

desprovido da beleza de caráter, sendo indigno de continuar possuindo o amor e a admiração 

de seu erastés. É interessante notarmos a nobreza de caráter e a experiência do erastés 

desferidos nos versos 1271-72, que espontaneamente distanciou-se de seu erómenos ao 

constatar o comportamento vergonhoso deste.  

 Encontramos ainda nos Theognidea conselhos sobre a moderação em relação à 

bebedeira, sugestão que também aparece tanto em Platão quanto em Xenofonte, conforme 

analisamos na seleção de versos a seguir: 

  Que mérito há em se obter o prêmio de bom bebedor? 
  Certamente o inferior, muitas vezes, vence o nobre. 
 

Τίς δ' ἀρετὴ πίνοντ' ἐπιοίνιον ἆθλον ἑλέσθαι;  
πολλάκι τοι νικᾶι καὶ κακὸς ἄνδρ' ἀγαθόν.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 971-72). 
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O vinho bebido em abundância é mau; ao contrário, se alguém o bebe com 
sabedoria não é mau, mas bom. 
 
οἶνος πινόμενος πουλὺς κακόν· ἢν δέ τις αὐτόν  
πίνηι ἐπισταμένως, οὐ κακόν, ἀλλ' ἀγαθόν.   
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 509-510). 
 
Não sejas ansioso, a justa medida é o melhor em tudo;  
Assim, Cirnos, tu terás a virtude, que é tão difícil de obter.  
 
Μηδὲν ἄγαν σπεύδειν· πάντων μέσ' ἄριστα· καὶ οὕτως,  

   Κύρν', ἕξεις ἀρετήν, ἥντε λαβεῖν χαλεπόν.  
(TEÓGNIS DE MÉGARA. Poemas Elegíacos, 335-336). 
 

 Constatamos que o sujeito do enunciado aconselha seu interlocutor a ter 

moderação em relação a tudo, sobretudo às amizades e à bebida. Concluímos que os 

Theognidea eram recitados nos banquetes atenienses clássicos por estarem de acordo com os 

ideais da aristocracia, que insatisfeita com os rumos que a Democracia em Atenas havia 

tomado após a reforma de Sólon, evocava durante os sympósia poesias que estimulassem sua 

coesão e reforçassem suas premissas.  

 Após analisarmos o sympósion e os diversos elementos que o compõem, 

concluímos que este se constituía em um espaço extremamente propício para que fosse posto 

em prática aquilo que se aprendeu ao longo de sua formação. Através do kóttabos, as 

habilidades físicas dos comensais eram testadas; já através do canto e da execução dos 

instrumentos musicais, demonstrava-se o que se aprendeu durante a educação básica; por 

meio da ingestão de vinho diluído em água e de modo gradativo, mostrava-se autocontrole. 

Além disso, a inserção do jovem em um festim predominante masculino era uma garantia de 

que sua educação fosse complementada através da tutoria de um homem mais velho (vigiado 

de perto pela sociedade), além de ser um ambiente propício para que a pederastia pudesse 

acontecer de maneira honrosa. 

Embora a produção acerca dos sympósia seja considerável, segundo Foucault, 

muito pouco dos escritos filosóficos acerca do amor pederástico nos chegou à atualidade. E o 
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que chegou é em sua maioria ligado à tradição socrático-platônica. Ainda assim, lendo tais 

obras, é possível ter uma noção do que a sociedade ateniense clássica pensava acerca do 

relacionamento entre erastés e erómenos (FOUCAULT, 2003, p.172).  No capítulo a seguir, 

realizamos uma análise minuciosa do diálogo platônico Banquete, a fim de que possamos 

compreender o que para Platão constituía-se num relacionamento pederástico honroso e que 

proporcionasse a formação de um kalokagathos. 



 
 

CAPÍTULO 2 
EROS E PAIDEIA NO BANQUETE DE PLATÃO 

 

 Platão dedicou parte de sua obra à discussão sobre Eros e o modo como os 

homens deveriam agir sob sua influência, sobretudo nos diálogos Banquete e Fedro. Para ele, 

Eros estava intimamente ligado ao exercício da Filosofia e à prática do bem. Segundo 

Francisco Trabattoni: 

O conceito de eros, não somente para Platão, revela um dado essencial da 
natureza humana, ou seja, a sua tensão dinâmica para a obtenção de um 
determinado objetivo. Em outras palavras, essa vontade pode ser chamada de 
“tensão” ou “desejo” (TRABATTONI, 2010, p.147). 

 

 Para Platão, esse desejo deveria ser voltado para a obtenção do conhecimento, a 

fim de que a kalokagathia fosse alcançada pelo homem. Segundo Trabattoni, para Platão, “a 

verdade consiste em conhecer” e “a virtude é conhecimento” (TRABATTONI, 2010, p.32). 

Essa virtude, a αρετέ (areté), só poderia ser obtida através do conhecimento da verdade 

(ἀλήθεια) por meio do exercício da Filosofia (φιλοσοφία). Para abordar este assunto, Platão 

utilizou em seus diálogos diversos outros temas como o belo (kalon), o bem, a justiça, a 

amizade (philia), a alma, dentre outros. Neste sentido, compreendemos que, para Platão, Eros 

exercia fundamental importância na vida dos homens.  

 Platão era um filósofo, portanto é imprescindível compreender o método por ele 

empregado na exposição de seu pensamento. Quase todos os escritos platônicos constituem-se 

em diálogos e uma coletânea de treze cartas. Na maior parte desses diálogos, Sócrates é o 

moderador da discussão, gerando o problema de como saber se as apreciações emitidas sobre 

os assuntos abordados pertencem de fato a Sócrates ou se este seria apenas o suporte para 

opinião de Platão, que quase nunca aparece como personagem. Segundo Trabattoni, a obra 

platônica pode ser dividida aproximadamente em três grupos: os diálogos do primeiro período 
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(Apologia de Sócrates, Críton, Eutífron, Lísis, Cármides, Laques, Hípias Maior, Mênon, o 

primeiro livro d’A República, Íon, Primeiro Alcibíades, Hípias Menor, Górgias, Protágoras, 

Eutidemo e Menêxeno), os diálogos da maturidade (Crátilo, Fédon, Banquete, A República e 

Fedro) e os diálogos da maturidade e da velhice (Teeteto, Parmênides, Sofista, Filebo, Timeu, 

Crítias, Político e Leis) (TRABATONNI, 2010, p.13-16).  

 O diálogo desempenhou um relevante papel na Paideia ateniense, sobretudo pelo 

fato dessa cultura ser de caráter predominantemente oral. Segundo Jesper Svenbro, até mesmo 

a escrita tinha como função a geração de novos sons, ou seja, costumava-se ler em voz alta: 

“Assim, a escrita teria sido utilizada pela cultura oral em uma perspectiva que não seria a de 

proteger a tradição épica (embora ela acabe por fazê-lo), mas, sim, a de contribuir para a 

produção de som, de palavras eficazes, de glória retumbante” (SVENBRO, 1998, p.42). É 

importante ressaltar que dificilmente um cidadão lia em voz alta; antes, solicitava que um 

escravo ou um jovem o fizesse, pois ler significava colocar sua própria voz à disposição do 

texto, desempenhar um papel passivo, atitude não condizente com o status de cidadão 

(SVENBRO, 1998, p.42). Lembremo-nos, ainda, que a própria atividade política na 

Assembléia era realizada, predominantemente, através da fala.   

 A importância atribuída à oralidade e às conversas pela sociedade ateniense 

reflete-se na filosofia de Platão, que buscou manter as características do diálogo em seus 

escritos. Todavia, com o amadurecimento de sua escrita e de seu pensamento, Platão também 

alterou a estrutura de seus textos.  

 O diálogo socrático é um gênero literário inspirado na Maiêutica, método 

filosófico utilizado por Sócrates que refutava as verdades dogmáticas. Maiêutica, no grego 

clássico μαιευτικῆ (maieutike), tem o sentido de “a arte de partejar”, ou seja, o sentido 

figurado de “dar luz às ideias”. O filósofo buscava, através de um interrogatório direcionado 
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ao seu ouvinte, o levar a questionar o mundo a seu redor e a encontrar por meio dessa 

dialética as respostas a ele mesmo dirigidas. Jaerger esclarece que:  

O diálogo socrático de Platão é uma obra literária indubiltavelmente baseada 
num sucesso histórico: no fato de Sócrates ministrar seus ensinamentos sob a 
forma de perguntas e respostas. É que ele considerava o diálogo a forma 
primitiva do pensamento filosófico e o único caminho para chegarmos a nos 
entender com os outros. E era este o fim prático que ele visava. Platão, 
dramaturgo inato, já escrevera tragédias antes de entrar em contato com 
Sócrates. [...] Mas quando, após a morte de Sócrates, resolveu manter viva, a 
seu modo, a imagem do mestre, descobriu na imitação artística do diálogo 
socrático a missão que lhe permitira colocar seu gênero dramático a serviço 
da filosofia (JAEGER, 1086, p.348).   

 

 A maior característica do método pedagógico de Sócrates era a autonomia que 

seus alunos possuíam, sendo eles mesmos seus mestres, discípulos de suas próprias dúvidas. 

Sócrates se autodenominava parteiro das ideias, por levar seu interlocutor a questionar-se 

sobre o assunto discutido, chegando assim o mais próximo possível da verdade. Os maiores 

representantes dos diálogos socráticos que nos chegaram à atualidade são o filósofo Platão e o 

polígrafo Xenofonte, embora, segundo Trabattoni, haja vestígios deste estilo escritos por 

outros discípulos de Sócrates (TRABATTONI, 2010, p.17).  

 Jayme Paviani elucida-nos que é necessário saber distinguir o diálogo socrático da 

dialética platônica, havendo diferença de método e de temas (PAVIANI, 2001, p.49). 

Segundo ele, o diálogo socrático visa o desenvolvimento da conversa entre os personagens 

através de perguntas e breves respostas para refutar enunciados, objetivando o alcance da 

verdade através da argumentação, livrando, assim, o homem do erro, dos sofismas e do estado 

de interrogação (PAVIANI, 2001, p.49-50). Já os diálogos dialéticos são aqueles produzidos 

na maturidade de Platão, nas quais: 

[...] o emprego da ironia é substituído pela argumentação positiva, a retórica 
sofística pela dialética do convencimento racional. Desloca-se a preocupação 
ético-política para as questões lógico-ontológicas, sempre em busca de uma 
fundamentação capaz de retornar às questões éticas, porém, agora articuladas 
com a filosofia da natureza [...]. Nos diálogos socráticos e do início da 
maturidade, o processo de exame e refutação prioriza a busca da verdade ou 
da síntese dos opostos. Nos diálogos metafísicos, Platão menciona e pratica 
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os processos da hipotesis, da diairesis, da synagoge, como condição para 
praticar a dialética e, por isso, a prática da dialética dualista é vista como 
etapa de formação do filósofo. (PAVIANI, 2001, p. 53).  

 

 Edson Bini esclarece ainda que Platão desenvolveu a maiêutica de maneira tão 

profunda que desenvolvendo a dialética, “que nada mais é – ao menos essencialmente – do 

que a arte (τεχνη [tekhne]) do diálogo na busca do conhecimento (γνωσις [gnosis]) (BINI, 

2008, p.16). Todavia, embora Platão tenha substituído o diálogo socrático pela dialética, seus 

textos ainda constituíam-se em diálogos em sua maioria, deixando para a posteridade uma 

obra filosófica herdeira dos ensinamentos de Sócrates que visava à contemplação do 

conhecimento e a estreita ligação entre a Filosofia e a Vida.  

  Diógenes Laértios 49 conta-nos que Platão nasceu em Atenas na época da 87ª 

Olimpíada, entre os anos de 428 a 425 a.C e seu verdadeiro nome era Aristoclés, em 

homenagem ao seu avô. Platão é um apelido e significa ombros largos, provavelmente 

recebido em decorrência de seu porte físico (NOTOPOULOS, 1939, p.135). Era filho de 

Aríston e de Perictione – ou Potone, cuja ascendência remetia a Sólon (DIÓGENES 

LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, III 1-3). Como era comum entre os 

jovens aristocratas de sua época, recebeu a mais refinada educação de Atenas e, antes de sua 

atividade filosófica, escrevera tragédias. Quando tinha por volta de 20 anos e se preparava 

para participar de concursos trágicos, aconteceu o seu primeiro contato com Sócrates, 

permanecendo na companhia do mestre até a morte do mesmo em 399 a.C (DIÓGENES 

LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, III 5-6).  Foi somente após este fato, 

que Platão iniciou a redação de seus célebres diálogos, relatando conversas entre seu mestre e 

outros personagens conhecidos em Atenas. 

                                                           
49 Entre os textos utilizados nesta pesquisa para a elaboração da biografia de Platão, de Sócrates e de Xenofonte 
está Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίαι εὐδοκιμησάντων, traduzida para o português como Vidas e Doutrinas 
dos Filósofos Ilustres ou como Vida e opiniões dos mais eminentes filósofos, de Diógenes Laértios, biógrafo que 
viveu aproximadamente no século III d.C. Laêtios apresenta nesse livro a vida e a obra dos principais pensadores 
gregos da Antiguidade.  
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 Seguindo o exemplo deixado por Sócrates, Platão buscou despertar nos leitores o 

desejo pela Filosofia. A fim de que possamos compreender melhor a influência de Sócrates no 

pensamento de Platão, realizamos a seguir uma breve biografia deste filósofo e, 

posteriormente, um exame da imagem de Sócrates na obra do comediógrafo Aristófanes para, 

adiante, concretizarmos uma análise sistemática do diálogo Banquete, ressaltando os 

principais aspectos do pensamento platônico a respeito do relacionamento pederástico e do 

papel de Eros na vida dos cidadãos atenienses, em geral.  

 

2.1 - Sócrates: “parteiro intelectual” da Filosofia Ocidental 

 Nascido aproximadamente em 470 a.C. na cidade de Atenas, falecendo no mesmo 

local no ano de 399 a.C, Sócrates era filho do escultor Sofroniscos e da parteira Fainareté, 

começando também a vida como escultor, se dedicando depois apenas à filosofia. Nasceu no 

demo Alopece e, segundo Diógenes Laértios, chegou a colaborar com Eurípedes na 

composição das peças deste (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e doutrinas dos filósofos 

ilustres, II 18).  

 Durante toda sua vida, andou pelas ruas da cidade questionando as pessoas a fim 

de que estas encontrassem a verdade nas coisas. Ao contrário da maioria dos filósofos, viajou 

somente em expedições militares, permanecendo na cidade e praticando sua ânsia de 

indagação. Segundo Laértios, seu objetivo não era que os outros renunciassem a suas 

opiniões, mas que chegassem à verdade (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e doutrinas dos 

filósofos ilustres, II 22). Achava-se o menos sábio de todos, mas não o mais ignorante. 

 O filósofo realizava uma séria crítica ao método sofista que se baseava na 

afirmação de uma verdade através de um discurso bem elaborado, muitas vezes sem 

fundamentos empíricos. Para ele, a verdade não era alcançada somente através de belos 
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discursos, mas por meio de seu método maiêutico de questionamento. Segundo Richard 

Tarnas, o intelecto para Sócrates ia além de apenas um recurso utilizado por políticos e 

sofistas; era uma dádiva divina na qual a humanidade poderia descobrir sua própria essência e 

seu papel no mundo. Sócrates chegou à conclusão de que faltava aos homens um pensamento 

crítico, por isso dedicou-se a busca da verdade dita sobre os fatos, deixando de lado os fatos 

em si (TARNAS, 2000, p. 52-53).  

 Sócrates influenciou diversos pensadores, embora nunca tenha escrito uma linha 

de suas ideias, uma vez que seu ensinamento era essencialmente oral e realizado pelas ruas de 

Atenas (MOSSÉ, 1990, p.67). Tudo o que sabemos sobre Sócrates nos chegou por meio de 

testemunhos de discípulos seus, principalmente Platão e Xenofonte, ambos de boas famílias 

atenienses, mas que atribuem características distintas ao filósofo. A obra do polígrafo 

Xenofonte50 apresenta Sócrates como um homem sensato, respeitador dos deuses e das leis e 

crítico da Democracia.  Segundo Claude Mossé, o Sócrates de Platão é muito mais complexo 

e sedutor que o personagem socrático presente na obra de Xenofonte (MOSSÉ, 1990, p.70-

71). Diferentemente de Xenofonte, a obra inteira de Platão é permeada pela figura de 

Sócrates, ausente apenas em As Leis51, última obra platônica. Distinguir o ponto em que 

termina o Sócrates histórico e se inicia o Sócrates platônico é uma tarefa árdua e ambígua, 

pois, de acordo com Fernando José Santoro, embora Sócrates seja a mesma personagem em 

todos os textos de Platão, este apresenta uma nova faceta em cada diálogo.  Sócrates é um 

pensador ambíguo e somente um exímio escritor como Platão seria capaz de registrar todas as 

expressões do mestre (SANTORO, 2007, p. 79).  

                                                           
50 Os textos de Xenofonte que tratam da figura de Sócrates são Memoráveis, Econômico, Apologia e Banquete. 
51 Diálogo inacabado de Platão escrito durante os últimos anos de sua vida. Seu personagem central não possui 
um nome específico, sendo chamado de O Ateniense. O diálogo possui uma gama bastante abrangente de temas, 
que variam entre as questões da guerra, virtudes esperadas de um cidadão, festividades públicas e a Paidéia, 
apresentando uma visão de Platão acerca do Estado que propõe a promulgação de leis (nomoi) para serem 
aplicadas no seio da polis. 
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 Encontramos a figura de Sócrates também na peça As Nuvens, do comediógrafo 

Aristófanes, na qual o filósofo aparece grosseiramente caricaturado com o intuito de fazer rir 

as plateias que assistissem à peça.  Na obra platônica, Sócrates ensina seus discípulos 

geralmente ao ar livre, pelas ruas e algumas vezes em banquetes. Já o Sócrates apresentado 

por Aristófanes em As Nuvens, ensinava em uma casa chamada Φροντιστήριον 

(Phrontistérion), palavra que pode ser traduzida para o português moderno como Pensatório. 

Era tratado como um intelectual afastado do convívio social, ateu, habilidoso na arte 

“inescrupulosa de lidar com as técnicas de argumentação, fazendo prevalecer determinadas 

opiniões pelo poder abusivo da palavra” (ONELLEY, 2005, p.58).  

 A seguir desenvolvemos uma análise acerca da imagem de Sócrates para 

Aristófanes e a visão do comediógrafo com relação aos rumos da educação em seu tempo para 

que possamos compreender os motivos que posteriormente levaram Platão e Xenofonte a 

referenciarem essa peça em seus diálogos. 

 Encenada pela primeira vez em 423 a.C., As Nuvens (Nephelai) foi um dos 

primeiros trabalhos de Aristófanes e tece uma séria crítica a Sócrates e aos sofistas52. Nesta 

obra, Aristófanes aborda como temática a Paidéia, apresentando sua preocupação em relação 

aos rumos que a educação em Atenas estava tomando. O comediógrafo atribui aos sofistas o 

fracasso dessa nova educação: 

Aristófanes pinta em Os Comilões53 a ação deformadora do ensino sofístico 
sobre a juventude e nessa peça vai muito mais fundo. [...] No entanto, alguns 

                                                           
52 O termo sofista, durante o período clássico, ainda não possuía o caráter pejorativo que possui atualmente.  
Tratava-se de pensadores gregos que viajavam de cidade em cidade ensinando aos jovens a arte da argumentação 
em troca de pagamento.  Aristófanes e Platão criticaram este tipo de ensino que se fazia pagar muito caro, 
recorrendo a raciocínios sinuosos para justificar qualquer coisa (MOSSÉ, 1993, p.92). 
53 A primeira peça de Aristófanes intitulada Δαιλετες (Dailetês) aparece em obras de língua portuguesa como 
Os Convivas, Os Comilões e Os Celebrantes do Banquete. Foi encenada em 427 a.C. obtendo o segundo prêmio 
do concurso de comédias. Aristófanes relata a história de um pai que ofereceu dois tipos de educação bastante 
distintos aos seus dois filhos, uma calcada no modelo antigo e outra baseada nos modernos mestres de retórica. 
Depois apresenta os resultados num αγον que os jovens travam diante de si e comprova a decadência da 
verdadeira educação (LESKY, 1995, p.456). O tema da educação, abordado adiante em As Nuvens, já estava 
polemizada em Aristófanes desde sua primeira obra. Infelizmente Os Convivas é uma das obras de Aristófanes 
que não se conservaram completas até os nossos dias. 
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anos mais tarde, As Nuvens revela a profundidade da aversão do poeta pela 
nova orientação do espírito. Depressa aquele primeiro ensaio lhe pareceu 
insuficiente (JAEGER, 1986, p.296). 

 

 A peça relata os anseios de Strepsíades em relação às dívidas adquiridas por seu 

filho Fidípedes por sua paixão por cavalos. Na tentativa de escapar dos cobradores, 

Strepsíades deseja que seu filho inscreva-se na escola de Sócrates a fim de que este aprenda a 

arte do discurso e, assim, consiga persuadir os cobradores. Temendo se juntar aos rapazes de 

“reputação duvidosa” que acompanhavam Sócrates, Fidípedes nega-se a atender ao pedido do 

pai. Assim, Strepsíades decide ir ele mesmo até a academia do filósofo e chegando ao recinto, 

encontra os estudantes com o olhar fixo para o chão e com os traseiros apontados para cima. 

   

  STREPSIADES 
[...] Mas por que razão esses fulanos olham para a terra? 

  DISCIPULO 
  Procuram o que está debaixo da terra. 
  STREPSIADES 

Ah, com toda certeza estão procurando cebolas... Então, não procurem mais 
isso, pois eu sei onde as há grandes e bonitas... Pois esses outros, quem estão 
fazendo, tão inclinados? 

  DISCIPULO 
  Esses sondam o Érebo, até debaixo do Tártaro. 
  STREPSIADES 
  Por que é que o ânus está olhando para o céu? 
  DISCÍPULO 
  Está aprendendo astronomia por sua própria conta. 
 

{Στ.} ἀτὰρ τί ποτ' εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν οὑτοιί;  
{Μα.} ζητοῦσιν οὗτοι τὰ κατὰ γῆς.  
{Στ.} βολβοὺς ἄρα ζητοῦσι. μή νυν τοῦτό γ' ἔτι φροντίζετε· ἐγὼ γὰρ 
οἶδ' ἵν' εἰσὶ μεγάλοι καὶ καλοί. τί γὰρ οἵδε δρῶσιν οἱ σφόδρ' ἐγκεκυφότες;  
{Μα.} οὗτοι δ' ἐρεβοδιφῶσιν ὑπὸ τὸν Τάρταρον.  
{Στ.} τί δῆθ' ὁ πρωκτὸς εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπει;  
{Μα.} αὐτὸς καθ' αὑτὸν ἀστρονομεῖν διδάσκεται. ἀλλ' εἴσιθ', ἵνα μὴ 
'κεῖνος ὑμῖν ἐπιτύχῃ. (ARISTÓFANES. As Nuvens, 187 – 195). 
 

 Esta passagem proporciona mais de uma interpretação: ou Aristófanes quis fazer 

alusão às possíveis posições eróticas que poderiam existir nas relações entre erastés e 

erómenos que transgredissem as regras da pederastia, ou quis enfatizar o seu desprezo acerca 

da filosofia natural discutida por Sócrates e seus discípulos. É comum em textos cômicos o 
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uso de construções com sentido duplo, e na passagem acima, o fato dos discípulos estarem 

agachados pode fazer referência à posição de penetração anal, que de acordo com as regras de 

conduta exigidas nas relações pederásticas, não deveria ocorrer. Interpretada de outra forma, 

essa passagem pode exprimir uma crítica aos filósofos da natureza, que se preocupavam com 

temas considerados supérfluos, neste caso, com aquilo que possa estar debaixo da terra. 

 Strepsíades encontra-se com Sócrates e estes estabelecem um diálogo, sempre 

marcado pela ironia e pela crítica de Aristófanes aos sofistas e aos discípulos de Sócrates. 

Após diversas demonstrações de estupidez por parte de Strepsíades, Fidípedes decide ir com 

seu pai até Sócrates, onde entra em contato com o Raciocínio Justo - Λόγος Δικαιος (logos 

dikaios) e o Raciocínio Injusto - Λόγος Αδικος (logos adikos). No trecho selecionado abaixo, 

percebemos claramente que o Raciocínio Injusto é para Aristófanes o verdadeiro 

representante da metodologia sofista de educar, uma vez que em sua fala com o Raciocínio 

Justo, Injusto afirma que o vencerá com belos discursos: 

JUSTO 
Venha cá, mostre-se aos espectadores, você que é um atrevido! 
INJUSTO 
Vá para onde quiser! Pois muito mais fascinante, falando diante do povo, 
acabarei com você! 
JUSTO 
Acabará comigo? E quem é você? 
INJUSTO 
Um raciocínio... 
JUSTO 
O fraco... 
INJUSTO 
Mas eu vou vencê-lo a você que afirma que é mais forte do que eu... 
JUSTO 
Com que habilidades? 
INJUSTO 
Encontrando ideias novas. 
JUSTO 
Sim, isso floresce, por causa desses insensatos que andam por aí... 
INJUSTO 
Insensatos não, sábios. 
JUSTO 
Acabarei com você, miseravelmente. 
INJUSTO 
Fazendo o quê, diga-me? 
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JUSTO 
Dizendo o que é justo. 
INJUSTO 
Mas vou responde e virar tudo de pernas para o ar... Pois afirmo que nem 
sequer existe justiça. 
 
{ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ}  
χώρει δευρί· δεῖξον σαυτὸν τοῖσι θεαταῖς καίπερ θρασὺς ὤν.  
{ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ}  
ἴθ' ὅποι χρῄζεις· πολὺ γὰρ μᾶλλόν σ' ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ.  
{ΔΙ.} ἀπολεῖς σύ; τίς ὤν;  
{ΑΔ.} λόγος.  
{ΔΙ.} ἥττων γ' ὤν.  
{ΑΔ.} ἀλλά σε νικῶ  
τὸν ἐμοῦ κρείττω φάσκοντ' εἶναι.  
{ΔΙ.} τί σοφὸν ποιῶν;  
{ΑΔ.} γνώμας καινὰς ἐξευρίσκων.  
{ΔΙ.} ταῦτα γὰρ ἀνθεῖ διὰ τουτουσὶ τοὺς ἀνοήτους.    
{ΑΔ.} οὔκ, ἀλλὰ σοφούς.  
{ΔΙ.} ἀπολῶ σε κακῶς.  
{ΑΔ.} εἰπέ, τί ποιῶν;  
{ΔΙ.} τὰ δίκαια λέγων.  
{ΑΔ.} ἀλλ' ἀνατρέψω ταῦτ' ἀντιλέγων·  
οὐδὲ γὰρ εἶναι πάνυ φημὶ Δίκην. (ARISTÓFANES, As Nuvens, 889 - 903). 
 

 De acordo com Albin Lesky, o diálogo entre o Raciocínio Justo e o Raciocínio 

Injusto é a mais brilhante disputa oral de Aristófanes (LESKY, 1995, p.463). É através da fala 

destes dois personagens que Aristófanes explicita a diferença de valores entre a Antiga 

Educação, representada pelo Raciocínio Justo, e a Nova Educação, o Raciocínio Injusto. 

Amparados pela leitura de Werner Jaeger, concluímos que no diálogo travado entre o 

Raciocínio Justo e o Raciocínio Injusto, em As Nuvens, Aristófanes não tinha como foco 

criticar especificamente Sócrates, uma vez que este nem participa da cena: 

Para nós é paradoxal que este aspecto da nova educação seja escarnecido 
numa peça cujo herói é Sócrates. Na economia da comédia, pelo menos 
como chegou até nós, a própria cena da discussão entre o logos justo e o 
injusto pouco tem a ver com Sócrates, que, por outro lado, não estava 
presente (JAEGER, 1986, p. 300).  

 

 Isto não quer dizer que o filósofo não tenha sido alvo de críticas por parte de 

Aristófanes em outras obras. Concordamos com a afirmação de Jaeger de que o final da 

comédia As Rãs prova que Sócrates é também para o comediógrafo um protótipo do novo 
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modelo educacional, calcado em sofísticas sutilezas, obscuras e minuciosas (JAEGER, 1986, 

p. 300). Nos últimos parágrafos desta peça, Aristófanes expressa através do Coro: 

Feliz o homem totalmente sábio! Milhares de provas atestam a veracidade 
desta afirmação. Este, por ter sido sábio, voltará a ver a sua casa, o que é 
uma vantagem para seus concidadãos, para seus parentes e seus amigos; ele 
deverá tudo à sua sapiência. É bom, então, não ficar perto de Sócrates 
conversando com ele, desdenhando a música e as partes mais importantes da 
arte trágica. É loucura perder tempo em conversas ociosas, em sutilezas 
frívolas. 

{ΧΟ.} Μακάριός γ' ἀνὴρ ἔχων ξύνεσιν ἠκριβωμένην. Πάρα δὲ 
πολλοῖσιν μαθεῖν. Ὅδε γὰρ εὖ φρονεῖν δοκήσας πάλιν ἄπεισιν οἴκαδ' 
αὖθις, ἐπ' ἀγαθῷ μὲν τοῖς πολίταις, ἐπ' ἀγαθῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ 
ξυγγενέσι τε καὶ φίλοισι, διὰ τὸ συνετὸς εἶναι. Χαρίεν οὖν μὴ Σωκράτει 
παρακαθήμενον λαλεῖν, ἀποβαλόντα ουσικὴν τά τε μέγιστα 
παραλιπόντα τῆς τραγῳδικῆς τέχνης. Τὸ δ' ἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι καὶ 
σκαριφησμοῖσι λήρων διατριβὴν ἀργὸν ποεῖσθαι, παραφρονοῦντος 
ἀνδρός.  (ARISTÓFANES. As Rãs, 1482-1499).  

 

 Todavia, em As Nuvens, conforme analisamos a seguir, a figura de Sócrates é 

utilizada pelo comediógrafo como um arquétipo para que Aristófanes pudesse criticar todos 

aqueles que se utilizavam do novo modelo educacional, tais como os sofistas e filósofos da 

natureza54. 

 O Raciocínio Injusto, representante dos novos tempos, triunfa sobre o Raciocínio 

Justo, defensor da antiga educação, preocupada com a honestidade e com a moral ateniense. 

No diálogo a seguir, notamos a relação que Aristófanes estabelece entre o Raciocínio Injusto e 

a prática dos sofistas. O Raciocínio Justo acusa o Injusto de corromper a juventude e 

estimulá-la a não frequentar a escola, enquanto se enriquece através de seus estouvados 

ensinamentos:  

  JUSTO 
Por sua culpa nenhum rapaz quer ir à escola. E os atenienses hão de saber 
um dia o que você ensina a estes insensatos... 
 

                                                           
54 Os filósofos da natureza foram, segundo Richard Tarnas, os primeiros filósofos a iniciarem um processo de 
compreensão do mundo através da observação de fenômenos naturais que pudessem ser regidos por um princípio 
fundamental simples, ou arché (TARNAS, 2000, p.34). Com isso, complementaram o entendimento mitológico 
tradicional com explicações mais conceituais e impessoais, havendo uma superposição do pensamento mítico e 
do científico.  
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INJUSTO 
Você fenece vergonhosamente! 
JUSTO 
E você é bem-sucedido. E, no entanto, antes mendigava [...] 
INJUSTO 
Ah! Que sabedoria... 
JUSTO 
Ah! Que loucura...  
INJUSTO 
... de que você se lembrou. 
JUSTO 
... a sua, e a cidade que o sustenta, enquanto você corrompe a juventude! 
 
{ΔΙ.} διὰ σὲ δὲ φοιτᾶν οὐδεὶς ἐθέλει τῶν μειρακίων. καὶ γνωσθήσει ποτ' 
Ἀθηναίοις  
οἷα διδάσκεις τοὺς ἀνοήτους.  
{ΑΔ.} αὐχμεῖς αἰσχρῶς.  
{ΔΙ.} σὺ δέ γ' εὖ πράττεις. καίτοι πρότερόν γ' ἐπτώχευες, Τήλεφος εἶναι 
Μυσὸς φάσκων  
ἐκ πηριδίου γνώμας τρώγων Πανδελετείους.  
{ΑΔ.} ὤμοι σοφίας –   
{ΔΙ.} ὤμοι μανίας –   
{ΑΔ.} ἧς ἐμνήσθης.  
{ΔΙ.} τῆς σῆς πόλεως θ' ἥτις σε τρέφει λυμαινόμενον τοῖς μειρακίοις. 
(ARISTÓFANES, As Nuvens, 917 - 928). 
 

 Fidípedes é nesta peça o representante da juventude corrompida durante os anos 

da Guerra do Peloponeso. Ao se defrontar com os dois Raciocínios, simpatiza com o 

Raciocínio Injusto e, ao final da obra, utiliza-se de todo o conhecimento adquirido para 

agredir seu pai com palavras e atos grosseiros. 

  STREPSÍADES 
Ai, ai! Vizinhos, parentes e companheiros de bairro! Ajudem-me de 
qualquer maneira, eu apanho! Ai, infeliz de mim. Ai, a minha cabeça, o meu 
queixo! Ó canalha, você bate no seu pai? 
FIDÍPIDES 
Sim, meu pai. 
STREPSÍADES 
Vocês vêem? Ele concorda que me bate! 
FIDÍPIDES 
Por certo! 
STREPSÍADES 
Canalha, parricida, bandido! 
FIDÍPIDES 
Diga-me de novo essas mesmas coisas e muitas outras... Sabe que até me 
divirto bastante ouvindo tantos insultos? 
STREPSÍADES 
Imundo! 
FIDÍPIDES 
Você me polvilha com muitas rosas! 
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STREPSÍADES 
Você bate no seu pai? 
FIDÍPIDES 
Por Zeus, vou demonstrar até que lhe bati justamente... 
STREPSÍADES 
Canalhíssima! E como poderia ser justo bater no pai? 
FIDÍPIDES 
Pois vou provar e vencê-lo com argumentos. 
STREPSÍADES 
Vencerá nesse assunto? 
FIDÍPIDES 
Inteiramente e com facilidade! Escolha com qual dos dois raciocínios quer 
falar. 
STREPSÍADES 
Que raciocínios? 
FIDÍPIDES 
O forte ou o fraco? 
STREPSÍADES 
Sim, por Zeus, ó infeliz, será que eu mandei ensiná-lo a concretizar o que é 
justo, se você quer convencer de que é belo e justo que um pai apanhe dos 
seus filhos? 
FIDÍPIDES 
E, no entanto, vou convencê-lo e até você mesmo, depois de ouvir, não 
retrucará nada. 
 
{Στ.} ἰοὺ ἰού. ὦ γείτονες καὶ ξυγγενεῖς καὶ δημόται, ἀμυνάθετέ μοι 
τυπτομένῳ πάσῃ τέχνῃ. οἴμοι κακοδαίμων τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς γνάθου. 
ὦ μιαρέ, τύπτεις τὸν πατέρα;  
{Φε.} φήμ', ὦ πάτερ.  
{Στ.} ὁρᾶθ' ὁμολογοῦνθ' ὅτι με τύπτει;  
{Φε.} καὶ μάλα.  
{Στ.} ὦ μιαρὲ καὶ πατραλοῖα καὶ τοιχωρύχε.  
{Φε.} αὖθίς με ταὐτὰ ταῦτα καὶ πλείω λέγε. ἆρ' οἶσθ' ὅτι χαίρω πόλλ' 
ἀκούων καὶ κακά;  
{Στ.} ὦ λακκόπρωκτε.  
{Φε.} πάττε πολλοῖς τοῖς ῥόδοις.    
{Στ.} τὸν πατέρα τύπτεις;  
{Φε.} κἀποφανῶ γε νὴ Δία ὡς ἐν δίκῃ σ' ἔτυπτον.  
{Στ.} ὦ μιαρώτατε, καὶ πῶς γένοιτ' ἂν πατέρα τύπτειν ἐν δίκῃ;  
{Φε.} ἔγωγ' ἀποδείξω καί σε νικήσω λέγων.  
{Στ.} τουτὶ σὺ νικήσεις;  
{Φε.} πολύ γε καὶ ῥᾳδίως. ἑλοῦ δ' ὁπότερον τοῖν λόγοιν βούλει λέγειν.  
{Στ.} ποίοιν λόγοιν;  
{Φε.} τὸν κρείττον' ἢ τὸν ἥττονα.  
{Στ.} ἐδιδαξάμην μέντοι σε νὴ Δί', ὦ μέλε, τοῖσιν δικαίοις ἀντιλέγειν, εἰ 
ταῦτά γε μέλλεις ἀναπείσειν, ὡς δίκαιον καὶ καλὸν τὸν πατέρα τύπτεσθ' 
ἐστὶν ὑπὸ τῶν υἱέων.  
{Φε.} ἀλλ' οἴομαι μέντοι σ' ἀναπείσειν, ὥστε γε οὐδ' αὐτὸς 
ἀκροασάμενος οὐδὲν ἀντερεῖς. (ARISTÓFANES. As Nuvens, 1321 - 1341). 
 

 Aborrecido com os ensinamentos do mestre, Strepsíades se revolta com Sócrates e 

ateia fogo ao Phrontistérion, acabando com a imagem deste filósofo em Atenas. A 
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insatisfação com a sofística leva Aristófanes a elaborar o diálogo entre os dois Raciocínios. 

Em As Nuvens, o Raciocínio Injusto preocupa-se muito mais com a arte de falar, do que com a 

verdade de suas palavras.   

 Após apresentarmos a obra, fica evidente que em As Nuvens Aristófanes expõe o 

seu descontentamento em relação ao momento em que Atenas vivia. A Guerra do Peloponeso 

trouxe consequências desastrosas para a cidade em diversos aspectos, e essas sequelas 

refletiam-se nos novos moldes educacionais vigentes neste período. É por este motivo que 

Aristófanes defronta Atenas com a Nova Educação, que para ele estava aquém dos antigos 

moldes pedagógicos.  

 Aristófanes utiliza-se do recurso do riso para expressar sua opinião com relação à 

vida política de Atenas. Sua obra está imbuída de diversos palavrões, o que pode provocar 

certo estranhamento do leitor ocidental moderno. 

Ficamos por vezes espantados com o que parece ser uma impiedade ou, pelo 
menos, uma falta de respeito: mas temos que ter presente que a essência da 
comédia antiga era exatamente o desrespeito, tanto na sociedade humana 
como na sociedade mais vasta do mundo, que compreende os homens e os 
deuses. Este é o modo de proceder em todos os carnavais: a sua função é 
repor em causa a ordem do mundo, talvez para reencontrar a antiga e olhá-la 
com novos olhos; talvez, já o sugerimos para provocar uma espécie de 
reordenamento (GRIMAL, 1978, p.60-61). 

 

 Termos considerados pejorativos, como euryproktos (ânus largo), katapygon 

(desavergonhado) e lakkoproktos (cú de tanque) 55 aparecem várias vezes em As Nuvens. 

Todavia, conforme atesta Dover, “é impossível saber se isto deve ser interpretado como uma 

acusação de homossexualidade passiva, ou simplesmente de inutilidade, inferioridade, ou falta 

de vergonha de um modo geral” (DOVER, 1994, p.200). 

 Concordamos com Werner Jaeger que Aristófanes não se posiciona 

unilateralmente a favor da antiga educação, uma vez que o próprio comediógrafo beneficiou-

                                                           
55 Nesta pesquisa nos apropriamos da tradução de Kenneth Dover para tais termos (DOVER, 1994, p.196-200). 
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se dos novos moldes educacionais e da liberdade que somente a democracia poderia 

proporcionar à comédia (JAEGER, 1986, p.299). Contudo, Aristófanes não assiste 

passivamente a dissolução do que para ele seria nobre na herança educacional do passado, 

sem que algo valioso a substituísse. Isto porque, conforme Jaeger nos afirma: 

A comédia adquiriu, por inspiração da tragédia, clara consciência da sua 
elevada missão educacional. Toda a concepção de Aristófanes sobre a 
essência da sua arte encontra-se impregnada desta convicção e permite 
colocar as suas criações, pela dignidade artística e espiritual, ao lado da 
tragédia do seu tempo (JAEGER, 1986, p.290). 

 

 Após a apreciação de As Nuvens concluímos que, diferentemente do que 

acreditam alguns historiadores, a aversão de Aristófanes não diz respeito diretamente à 

relação pederástica, mas aos caminhos que a nova educação tomava, e destarte, às atitudes por 

parte de erastés e erómenos neste período. Além disso, a pederastia não é um assunto 

questionado nas obras de Aristófanes, sobretudo em As Nuvens. 

 

2.1.1 – A Imagem de Sócrates na Obra de Aristófanes 

 Conforme dito anteriormente, o que sabemos acerca de Sócrates chegou-nos 

através do relato de seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte, uma vez que o 

filósofo não deixou escrita nenhuma de suas ideias. No entanto, ao defrontarmos o Sócrates 

de Aristófanes com o de Platão, notamos muitas diferenças. O Sócrates de As Nuvens aparece 

recluso em seu Pensatório, “onde suspenso de um balanço sobre o pátio, e de pescoço torcido, 

investigava o ‘Sol’, enquanto os seus discípulos, sentados no chão, enterravam na areia seus 

pálidos rostos, no intuito de perscrutarem o mundo subterrâneo” (JAEGER, 1986, p.296). O 

que aparece nos diálogos Lísis, Fedro e no Banquete é um sábio preocupado com o caráter e 

com a excelência moral de cada homem, caminhando descalço pelas ruas de Atenas à procura 

de jovens com os quais pudesse “partejar” novas ideias. Claude Mossé afirma que: 
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Em As Nuvens de Aristófanes, Sócrates aparece rodeado de discípulos 
vivendo numa pequena casa, a mesma que Strepsíades destrói, no final da 
peça, colocando fogo. Ora, dos diálogos de Platão e Xenofonte Sócrates não 
aparece em sua casa, ao contrário, entretinha seus discípulos e todos que se 
dispunham a ouvi-lo em lugares ao ar livre especialmente nos ginásios da 
Academia e do Liceu ou então às margens do Ilissos, isto quando não os 
encontrava simplesmente na Ágora ou pelas ruas de Atenas (MOSSÉ, 1990, 
p.77). 

 

 Concordamos com Jaeger quando este assegura que, para Aristófanes, Sócrates é 

o personagem perfeito para protagonizar As Nuvens, peça cujo objetivo é criticar os sofistas e 

a nova educação ateniense (JAEGER, 1986, p.296). Em primeiro lugar, Sócrates era uma 

figura muito conhecida e sempre presente em Atenas. Em segundo lugar, tinha a fama de não 

ser belo e possuir traços bem grosseiros como nariz chato, lábios salientes e olhos saltados56. 

Platão, através do discurso de Alcibíades no Banquete, compara Sócrates à estátua de um 

sileno57, cujo exterior tem a aparência grotesca, mas o interior possui estatuetas de deuses.  

Louvar Sócrates, senhores, é assim que eu tentarei, através de imagens. Ele 
certamente pensará talvez que é para carregar no ridículo, mas será a 
imagem em vista da verdade, não do ridículo. Afirmo eu então que é ele 
muito semelhante a esses silenos colocados nas oficinas dos estatuários, que 
os artistas representam com um pifre ou com um aulós, os quais, abertos ao 
meio, vê-se que têm em seu interior estatuetas de deuses. 

Σωκράτη δ' ἐγὼ ἐπαινεῖν, ὦ ἄνδρες, οὕτως ἐπιχειρήσω, δι' εἰκόνων. 
οὗτος μὲν οὖν ἴσως οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιότερα, ἔσται δ' ἡ εἰκὼν τοῦ 
ἀληθοῦς ἕνεκα, οὐ τοῦ γελοίου. φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι 
τοῖς σιληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας 
ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε 
διοιχθέντες φαίνονται ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν. (Platão. 
Banquete, 215 a–b). 

 

                                                           
56 No Banquete de Xenofonte, o personagem Critóbulo, que se orgulha de possuir uma beleza exuberante, 
descreve o nariz de Sócrates como chato e seus lábios como grossos. O próprio Sócrates afirma, neste diálogo, 
possuir olhos esbugalhados (XENOFONTE. Banquete, V 5-8). 
57 Silenos, também chamados Sátiros, são personagens mitológicos ligados ao cortejo de Dionísio. Segundo 
Pierre Grimal, os silenos são possuidores de uma grande sabedoria, que não revelam aos seres humanos, a não 
ser através da força. Muito feios, possuíam nariz adunco, lábios grossos, olhar taurino, ventre enorme e eram 
representados habitualmente montados em um burro, muitas vezes, embriagados (GRIMAL, 1992, p.418). 
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 Bastava maximizar os aspectos físicos de Sócrates, que se obteria uma máscara 

cômica do filósofo. Aristófanes imprime em Sócrates características pertencentes tanto aos 

sofistas, quanto aos retóricos e aos filósofos da natureza. De acordo com Onelley:  

Com base nos exemplos analisados, pode-se dizer, à guisa de conclusão, que 
Aristófanes parodia, com a figura do Sócrates cômico, o intelectual afastado 
do convívio social, cujo traço mais grotesco é a palidez da pele. Com sua 
lente deformadora, pôde o comediógrafo torná-lo suficientemente burlesco, 
revelando-lhe os hábitos esdrúxulos e a aparência descuidada. Destacou-se 
também da caricatura do intelectual Sócrates, representante cômico da 
sofística ateniense, a habilidade inescrupulosa de lidar com as técnicas de 
argumentação, fazendo prevalecer determinadas opiniões pelo poder abusivo 
da palavra (ONELLEY, 2005, p.58). 

 

 Corroboramos com a opinião de Onelley de que, em As Nuvens, Aristófanes 

exaltou em Sócrates a imagem do pensador encerrado em seu Phrontistérion. Todavia, há 

uma passagem interessante nesta comédia que se opõe à imagem do filósofo recluso, na qual 

o Coro faz menção ao fato de Sócrates caminhar por Atenas, suscitando reflexões nos jovens 

ao dialogar com eles, utilizando-se do método da maiêutica:  

CORO: Salve, velho dos antigos tempos, admirador de palavras queridas das 
musas! E você, sacerdote de tolices sutilíssimas, conte-nos o de que está 
precisando, pois não atenderíamos a nenhum outro dos atuais sofistas de 
coisas celestes, com exceção de Pródico! A este por causa da ciência e saber 
e a você porque se pavoneia pelas estradas, lança os olhos de lado, anda 
descalço, suporta muitos males, e, por nossa causa, finge importância.  

{Χο.} χαῖρ', ὦ πρεσβῦτα παλαιογενές, θηρατὰ λόγων φιλομούσων. σύ 
τε, λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ, φράζε πρὸς ἡμᾶς ὅτι χρῄζεις· οὐ γὰρ ἂν 
ἄλλῳ γ' ὑπακούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσοφιστῶν πλὴν ἢ Προδίκῳ, 
τῷ μὲν σοφίας καὶ γνώμης οὕνεκα, σοὶ δὲ ὅτι βρενθύει τ' ἐν ταῖσιν ὁδοῖς 
καὶ τὠφθαλμὼ παραβάλλεις κἀνυπόδητος κακὰ πόλλ' ἀνέχει κἀφ' ἡμῖν 
σεμνοπροσωπεῖς. (ARISTÓFANES. As Nuvens, 358 - 363). 

 

 Embora Aristófanes se refira ao fato de Sócrates caminhar por Atenas dialogando 

com a juventude, o discurso do comediógrafo denota certo desprezo a tal ato ao qualificar o 

filósofo como “sacerdote de tolices sutilíssimas” ou afirmar que pela juventude Sócrates 

“finge importância”.  Platão referencia a crítica de Aristófanes no Banquete, obra escrita 
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aproximadamente 39 anos após As Nuvens, favorecendo Sócrates em seu ato de sempre andar 

atento pelas ruas da cidade: 

[...] depois me parecia, ó Aristófanes, segundo aquela tua expressão, que 
também lá como aqui ele se locomovia “com altivez e olhando de lado”, 
calmamente examinando de um lado e de outro os amigos e os inimigos, 
deixando bem claro a todos, mesmo a distância, que se alguém tocasse nesse 
homem, bem vigorosamente ele se defenderia.  

ἔπειτα ἔμοιγ' ἐδόκει, ὦ Ἀριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ 
διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε, <βρενθυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ 
παραβάλλων>, ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς φιλίους καὶ τοὺς 
πολεμίους, δῆλος ὢν παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν ὅτι εἴ τις ἅψεται τούτου 
τοῦ ἀνδρός, μάλα ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. (PLATÃO. Banquete, 221-b). 

 

 Em As Nuvens, notamos o descontentamento de Aristófanes em relação ao novo 

modelo educacional que estava vigorando em Atenas. Todavia, o comediógrafo utiliza-se da 

imagem de Sócrates que era conhecida em toda cidade para representar o grupo o qual 

pertenciam sofistas, retóricos e filósofos. A imagem que Aristófanes faz de Sócrates 

confronta-se com a figura socrática apresentada por Platão em sua obra. Como afirma Werner 

Jaeger: “Por meio de alguns traços tomados de Sócrates, personifica-se nesta figura o cômico 

típico do sábio vaidoso e satisfeito consigo próprio” (JAEGER, 1996, p.297). A este 

propósito, ratifica Pierre Grimal: 

Aristófanes atacou Sócrates: em As Nuvens, mostra-o como um sonhador, 
ocupando-se em juntar ideias confusas e, sobretudo, corrompendo a 
juventude ao ensinar-lhe as piores capacidades sofistas e, depois, afastando-a 
do culto dos deuses e da piedade. Sabe-se que tais acusações viriam a ser 
tomadas mais a sério no fim do século, mais de vinte ano após o 
aparecimento de As Nuvens, e que elas provocaram a execução do filósofo 
(GRIMAL, 1978, p.61-62). 

 

 A citação acima corrobora com o argumento de que Aristófanes utiliza Sócrates 

como exemplo do mestre despreocupado com a boa formação dos jovens, visando apenas à 

criação de belos discursos, a exemplo dos sofistas. Pierre Grimal atesta ainda que, em 423 

a.C, quando As Nuvens foi apresentada pela primeira vez: 
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Aristófanes não podia saber que o genuíno patriotismo de Sócrates não era 
menos intenso do que o seu [...]. Além disto, o espírito de Sócrates movia-se 
num plano diferente do poeta, bastante mais elevado que o da Atenas 
contemporânea, do das suas mesquinharia e das suas angústias (GRIMAL, 
1978, p.62).  

 

 Albin Lesky censura esta ideia de Grimal, afirmando que por muito tempo 

acreditou-se no modo despreocupado de Aristófanes atribuir a Sócrates características dos 

sofistas: 

Aristófanes sabia o suficiente do Sócrates de 423 para o esboçar com uma 
série de características de acordo com a realidade. Mas, por outro lado, 
incluía-o, sem o menor escrúpulo, no seu ataque contra a Sofística, com o 
seu modo de pensar, de falar, de educar, que destruía a maneira antiga, sã. 
(LESKY, 1995, p.464). 

 

 Estamos de acordo com a afirmação de Lesky por acreditamos que Aristófanes 

possuía um amplo conhecimento a respeito de Sócrates, uma vez que o filósofo era uma 

figura notória na cidade e que o comediógrafo preocupava-se com as questões de seu tempo, 

seja ela de qual ordem fosse.  

 Diante de todas as diferenças apresentadas entre o Sócrates platônico e o 

aristofânico, surge uma problemática: por que Aristófanes atribui a Sócrates características de 

sofistas e filósofos da natureza, mesmo quando estas não pertencem ao filósofo? Werner 

Jaeger nos aponta que: 

Para o poeta cômico, as características diferenciais assinaladas por Platão 
entre o espírito socrático e o sofístico desvaneciam-se ante as suas 
semelhanças fundamentais: para ambos era preciso analisar tudo, e nada 
havia de tão elevado e de tão santo que estivesse à margem de toda a 
discussão e não precisasse de fundamentação racional (JAEGER, 1986, p. 
297).  

 

 Ou seja, compreendemos que Aristófanes preocupava-se mais com as 

características que aproximavam Sócrates dos sofistas do que com as que o afastavam deles. 
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 É notável que tanto Platão quanto Aristófanes nesta peça utilizam a imagem de 

Sócrates para compor o personagem chave de suas obras. O que difere entre ambos é a 

postura assumida por Sócrates nelas. No diálogo platônico, Sócrates assume o exemplo maior 

de bom eupátrida, seja como educador ou como aluno. Já Aristófanes o utiliza como modelo 

para criticar os mestres sofistas de seu tempo.  

 Durante toda sua vida, Sócrates arrebanhou vários jovens e conquistou muitos 

admiradores, dentre eles Platão e Xenofonte. Mas também muitos inimigos, por provocar 

oradores, artífices, poetas e figuras públicas em geral, sendo ainda, segundo Diógenes 

Laértios, alvo de inveja de muitos (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e doutrinas dos filósofos 

ilustres, II 38). Em 399 a.C, Sócrates foi acusado por Ânitos, Lícon e Mêletos de recusar-se a 

prestar culto aos deuses reconhecidos pelo Estado, de introduzir divindades novas e de 

corromper a juventude. A pena imposta foi a morte, segundo Laértios, com oitenta votos 

adicionais. Levado à prisão, dias depois Sócrates ingeriu a cicuta, deixando a vida aos setenta 

anos de idade (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, II 39-43). 

 Após analisarmos a figura de Sócrates e compreendermos sua influência sobre a 

obra de diversos pensadores, apreciamos a seguir a presença da temática erótica na obra de 

Platão, que concedeu a Eros importante papel no exercício de sua doutrina filosófica.  

 

2.2 –A Questão de Eros na Obra Platônica 

 A questão sobre Eros está entranhada na filosofia platônica e perpassa toda sua 

obra (SANTORO, 2007, p.120). Todavia, tal temática concentra-se em três diálogos: Lísis, 

Banquete e Fedro. Platão redigiu uma das mais notáveis reflexões a respeito do amor 

pederástico em Atenas durante o período clássico e estes três diálogos estão imbuídos de 

conselhos de como deveriam se comportar erastés e erómenos em relação uns aos outros 
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(FOUCAULT, 2003, p.203). Como metodologia, apresentamos de maneira breve os diálogos 

Lísis e Fedro para, em seguida, identificarmos as peculiaridades do pensamento platônico 

acerca de Eros presentes no Banquete.  

 

2.2.1 – Lísis 

 Lísis foi escrito aproximadamente entre 399 a.C. e 387 a.C., compondo o primeiro 

grupo dos escritos platônicos denominados aporéticos, pois terminam aparentemente sem 

uma solução para a discussão proposta. Fernando Santoro afirma que uma característica 

peculiar a estes diálogos é a busca de uma determinada virtude a partir da desconstrução de 

várias definições já existentes e não chegando efetivamente a nenhuma outra nova definição 

(SANTORO, 2007, p.120-121).  

 O conteúdo de Lísis é referente à narrativa dialogada travada entre Sócrates e os 

jovens Hipótales, Lísis, Mexeno e Ctesipo sobre a philia, tradicionalmente traduzida para o 

português como amizade. Ao analisar as relações de amizade durante o período clássico 

grego, David Konstan afirma que philia designa uma relação afetiva de ordem voluntária, que 

exclui tanto os parentes próximos, quanto os conhecidos mais distantes, os vizinhos e 

concidadãos. Uma das partes que compartilha a philia é o philos, termo que habitualmente é 

traduzido por “amigo” (KONSTAN, 2005, p.77). Para Werner Jaeger, o significado de philia 

para Platão é uma comunidade espiritual que ultrapassa muito o que determinamos como 

amizade nas sociedades modernas extremamente individualizantes (JAEGER, 1986, p.495). 

 O diálogo tem início com um encontro fortuito entre Sócrates - enquanto esse se 

dirigia da Academia ao Liceu - e Hipótales, que questiona o filósofo sobre qual a melhor 

maneira de se conquistar seu amado, o jovem Lísis. Para responder tal questão, Sócrates 

aceita o convite de Hipótales para se dirigir a um recinto onde se encontram alguns belos 
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jovens advindos de uma palestra ministrada por Mico. Interrogando os rapazes sobre o que 

eles consideram a respeito do que é ser amigo, Sócrates dá desenvolvimento a suas ideias e 

incita em seus interlocutores, através do método maiêutico, a construção do conceito de 

amizade. Sua preocupação principal não é a obtenção da verdade, mas oferecer aos jovens a 

disponibilidade intelectual para a verdade (OLIVEIRA, 1995, p. 27). 

 A philia apresentada por Platão é um tanto distinta da concepção de amizade 

conhecida no mundo ocidental contemporâneo, também por envolver certo erotismo entre as 

partes envolvidas. Hipótales ama Lísis, mas não é correspondido e procura Sócrates para 

saber qual a melhor maneira de conquistar seu amado: 

Por Zeus, longe de mim tal ideia! Seria uma falta de senso. Mas 
precisamente por isso, ó Sócrates, é que me confio a ti. Se tens algo diferente 
a me dizer, dá-me o teu conselho: que palavras é preciso dizer ou o que é 
preciso fazer para nos tornarmos agradáveis aos que amamos? 

Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη· πολλὴ γὰρ ἂν ἀλογία εἴη. ἀλλὰ διὰ ταῦτα δή σοι, 
ὦ Σώκρατες, ἀνακοινοῦμαι, καὶ εἴ τι ἄλλο ἔχεις, συμβούλευε τίνα ἄν τις 
λόγον διαλεγόμενος ἢ τί πράττων προσφιλὴς παιδικοῖς γένοιτο. 
(PLATÃO. Lísis, 206-c). 

 

 Isso demonstra que a obra original em grego possui especificidades que se perdem 

ao ser traduzida para o português. A philia descrita por Platão é justamente o que move as 

relações pederastas deste período: uma admiração pelo belo que ultrapassa os limites do amor 

fraternal, sem que, no entanto, haja contato sexual explícito entre as partes envolvidas. 

Contudo, analisando a obra platônica, pode-se deduzir que há uma aproximação muito grande 

do amor pederasta com a philia apresentada por Platão, sem que com isso houvesse uma 

relação sexual consumada. 

 Lísis desperta desejo em Hipótales por ser um jovem belo em aparência e em 

atitude, um kalokagathos. Em momento algum o texto denota alguma cobiça sexual por parte 

de Hipótales, menos ainda de Lísis. Esse desejo seria então a aspiração de procurar no outro 

aquilo que falta em si: o complemento da alma que Platão apresenta de uma forma mais 
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elaborada através do discurso de Aristófanes no Mito dos Andróginos no Banquete, que 

analisamos em outro ítem. Prosseguindo no texto, em uma explicação sobre quem é amigo de 

quem em uma relação de amizade, Sócrates afirma que para ser amigo de alguém é preciso 

antes de tudo que haja uma desigualdade58 entre os membros. Esse é um dos princípios 

fundamentais da pederastia: a desigualdade entre erastés e erómenos é o que permite a 

formação do jovem e a continuidade dessa instituição no seio de Atenas: 

E – acrescentava – de igual modo, forçosamente, todas as outras coisas, 
quanto mais semelhantes mais se enchem de inveja, rivalidade e inimizade 
entre si, e as desiguais, de amizade. O pobre forçosamente será amigo do 
rico; o fraco, do forte em vista de assistência; e o que sofre será amigo do 
médico. E todo aquele que não sabe, há de acolher aquele que sabe. 

καὶ τἆλλα δὴ πάντα οὕτως ἔφη ἀναγκαῖον εἶναι μάλιστα τὰ ὁμοιότατα 
<πρὸς> ἄλληλα φθόνου τε καὶ φιλονικίας καὶ ἔχθρας ἐμπίμπλασθαι, τὰ 
δ' ἀνομοιότατα φιλίας· τὸν γὰρ πένητα τῷ πλουσίῳ ἀναγκάζεσθαι 
φίλον εἶναι καὶ τὸν ἀσθενῆ τῷ ἰσχυρῷ τῆς ἐπικουρίας ἕνεκα, καὶ τὸν 
κάμνοντα τῷ ἰατρῷ, καὶ πάντα δὴ τὸν μὴ εἰδότα ἀγαπᾶν τὸν εἰδότα 
καὶ φιλεῖν. (PLATÃO. Lísis, 215 – d). 

 

 A última frase desse trecho sustenta a ideia de desigualdade nas relações 

pederásticas. Somente aquele que sabe pode oferecer algo àquele que não sabe, pois ao sábio, 

o sábio nada acrescenta; e àquele que ignora, nada pode oferecer o ignorante.  

 Encontram-se na obra algumas advertências sobre a conduta que os erastai 

deveriam ter em relação aos seus erómenos. Em uma conversa com Hipótales, Sócrates diz:  

Preocupo-me tão só com o tua inteligência, em saber que comportamento 
assumes diante do teu jovem. 

ἀλλὰ τῆς διανοίας, ἵνα εἰδῶ τίνα τρόπον προσφέρῃ πρὸς τὰ παιδικά.  
(PLATÃO. Lísis, 205b).  

 

                                                           
58 É interessante observarmos que, ao contrário da noção de philia grega apresentada por Sócrates em Lísis, era 
essencial a existência da noção de igualdade entre os membros para que uma relação de amicitia pudesse ser 
estabelecida entre os romanos. David Konstan afirma que, praticada entre os nobres, a relação de amicitia 
demarcava associações que poderiam ir desde uma parceria política até relações que denotavam gratidão e 
intimidade, ultrapassando os limites das discordâncias administrativas (KONSTAN, 2005, p.173-175). 
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 O final do diálogo ocorre quando os pedagogos de Menexeno e de Lísis se 

aproximam e convidam Sócrates e os demais para se retirarem, pois já era tarde. O conceito 

de amizade não foi esclarecido, conforme atesta Sócrates: 

Apesar disso, quando eles já iam se afastando, ainda exclamei: 

- Acabamos, Lísis e Menexeno, de nos tornarmos ridículos: tanto eu, que já 
sou um homem de idade, como vós. Pelo caminho, esses irão dizer que nós, 
que julgávamos amigos uns dos outros, e eu me ponho a vosso lado, não 
fomos capazes de descobrir o que era amizade. 

ὅμως δ' ἔγωγε ἤδη ἀπιόντων αὐτῶν, Νῦν μέν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Λύσι τε καὶ 
Μενέξενε, καταγέλαστοι γεγόναμεν ἐγώ τε, γέρων ἀνήρ, καὶ ὑμεῖς. 
ἐροῦσι γὰρ οἵδε ἀπιόντες ὡς οἰόμεθα ἡμεῖς ἀλλήλων φίλοι εἶναι –  καὶ 
ἐμὲ γὰρ ἐν ὑμῖν τίθημι – οὔπω δὲ ὅτι ἔστιν ὁ φίλος οἷοί τε ἐγενόμεθα 
ἐξευρεῖν. (PLATÃO. Lísis, 223 – b). 

 

 Concluímos que embora Sócrates não defina claramente o significado de philia, 

ele demonstra como conquistar e seduzir os jovens a fim de torná-los seus amigos, ou seja, 

ensina como se deve cortejar um erómenos corretamente com o intuito de iniciar-se uma 

relação pederástica. 

 

2.2.2 – Fedro 

 Essa obra é posterior ao Banquete e relata em parte de seu texto a temática do 

amor. No entanto, Platão aborda o assunto de uma forma mais breve que no Banquete, 

focando seu olhar na retórica. Fedro é a reunião das ideias presentes em outros escritos 

platônicos, como A República59, Fédon60 e o Banquete. 

 Sócrates encontra-se com o jovem Fedro que acabara de regressar da casa de 

Lísias, um logógrafo. Fedro oferecesse-se a reproduzir para Sócrates, fora dos muros de 

                                                           
59 O mais conhecido diálogo de Platão, em que são abordados vários temas, todos interligados sobre a questão 
fundamental a respeito da Justiça.  
60 Também conhecido como Da Alma, Fédon relata o julgamento e a morte de Sócrates. É narrado por Fédon, 
que esteve com Sócrates nos seus últimos momentos de vida.  
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Atenas, o discurso que ouvira de Lísias acerca de Eros. Por ser um amante de discursos, 

Sócrates aceita o convite e acompanha Fedro em sua caminhada para fora da cidade.  

 A primeira parte do diálogo ocorre em torno da leitura das palavras de Lísias, que 

segundo Fernando Santoro, seria a deontologia dos relacionamentos pederásticos 

(SANTORO, 2007, p.124). O conteúdo do discurso é a respeito das virtudes que os erómenos 

deveriam observar em um erastés, e o conselho de Lísias é de que o amado nunca deve 

asquiecer a um amante apaixonado por este não se encontrar em seu perfeito estado de 

lucidez: 

É verdade que os amantes concordam que são mais doentes de espírito que 
os lúcidos, e que estão cientes da falta de bom senso, da desordem do seu 
pensamento e da incapacidade de se dominarem. Por conseguinte, como 
poderão esses homens, quando conseguem harmonizar o pensamento, tomar 
como um bem os desejos que os possuíam no estado de delírio? Mas há 
ainda outras coisas mais: se desejares escolher o melhor apaixonado de entre 
os apaixonados, será muito pequeno o número deles para que possas 
escolher mas, se quiseres escolher entre todos o que melhor te convier, então 
terás muito por onde escolher. De onde concluo que tens maiores 
possibilidades de escolher entre estes últimos justamente aquele homem que 
seja digno da tua amizade. 

καὶ γὰρ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι νοσεῖν μᾶλλον ἢ σωφρονεῖν, καὶ εἰδέναι ὅτι 
κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλ' οὐ δύνασθαι αὑτῶν κρατεῖν· ὥστε πῶς ἂν εὖ 
φρονήσαντες ταῦτα καλῶς ἔχειν ἡγήσαιντο περὶ ὧν οὕτω διακείμενοι 
βουλεύονται; καὶ μὲν δὴ εἰ μὲν ἐκ τῶν ἐρώντων τὸν βέλτιστον αἱροῖο, ἐξ 
ὀλίγων ἄν σοι ἡ ἔκλεξις εἴη· εἰ δ' ἐκ τῶν ἄλλων τὸν σαυτῷ 
ἐπιτηδειότατον, ἐκ πολλῶν· ὥστε πολὺ πλείων ἐλπὶς ἐν τοῖς πολλοῖς 
ὄντα τυχεῖν τὸν ἄξιον τῆς σῆς φιλίας (PLATÃO. Fedro, 231 d-e). 

 

 Lísias defende que se o erastés não for temperante e não souber controlar seus 

impulsos, não será uma boa influência para o seu amado. Além disso, tomado pelo desejo de 

ser sempre amável, não cumprirá seu papel de formador ao adular o jovem (PLATÃO. Fedro, 

231c). A melhor opção seria a escolha de um erastés que não estivesse apaixonado, por ter 

maior domínio de si. Lísias encerra seu discurso com os seguintes conselhos: 

 

O mais legítimo não reside em conceder favores a quem veementemente os 
pede, mas a quem é capaz de proceder com maior gratidão; também não está 
em concedê-los aos que se contentam com a paixão, mas ao que os 
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merecem; também não são aqueles que se deixam possuir pela 
concupiscência em face da tua juventude, mas aqueles que, quando já tiveres 
envelhecido, repartirem contigo os seus bens; também não aos que, uma vez 
o objeto conseguido, procurem espalhar a sua vitória aos quatro ventos, mas 
aos que souberem se calar e manter o segredo; também não àqueles cuja 
amizade se conservará para sempre, até à morte; também não aos que, uma 
vez a paixão desaparecida, procuram motivos para odiar; mas aos que, uma 
vez a flor da  tua juventude esmaecida, escolherão esse momento para 
demonstrar sua amizade. Conserva na memória todas essas palavras, e 
reflete no significado dessa regra: os amantes são constantemente criticados 
pelos seus amigos, que vêem na paixão um mal, enquanto os que não se 
apaixonam jamais são reprovados pelos seus familiares, por se conduzirem 
defeituosamente nos assuntos particulares.  

ἀλλ' ἴσως προσήκει οὐ τοῖς σφόδρα δεομένοις χαρίζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς 
μάλιστα ἀποδοῦναι χάριν δυναμένοις· οὐδὲ τοῖς προσαιτοῦσι μόνον, 
ἀλλὰ τοῖς τοῦ πράγματος ἀξίοις· οὐδὲ ὅσοι τῆς σῆς ὥρας 
ἀπολαύσονται, ἀλλ' οἵτινες πρεσβυτέρῳ γενομένῳ τῶν σφετέρων 
ἀγαθῶν μεταδώσουσιν· οὐδὲ οἳ διαπραξάμενοι πρὸς τοὺς ἄλλους 
φιλοτιμήσονται, ἀλλ' οἵτινες αἰσχυνό μενοι πρὸς ἅπαντας 
σιωπήσονται· οὐδὲ τοῖς ὀλίγον χρόνον σπουδάζουσιν, ἀλλὰ τοῖς 
ὁμοίως διὰ παντὸς τοῦ βίου φίλοις ἐσομένοις· οὐδὲ οἵτινες παυόμενοι 
τῆς ἐπιθυμίας ἔχθρας πρόφασιν ζητήσουσιν, ἀλλ' οἳ παυσαμένου τῆς 
ὥρας τότε τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπιδείξονται. σὺ οὖν τῶν τε εἰρημένων 
μέμνησο καὶ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦ, ὅτι τοὺς μὲν ἐρῶντας οἱ φίλοι νουθετοῦσιν 
ὡς ὄντος κακοῦ τοῦ ἐπιτηδεύματος, τοῖς δὲ μὴ ἐρῶσιν οὐδεὶς πώποτε 
τῶν οἰκείων ἐμέμψατο ὡς διὰ τοῦτο κακῶς βουλευομένοις περὶ ἑαυτῶν 
(PLATÃO. Fedro, 233e – 234b). 

 

 Após o fim da leitura do discurso de Lísias, Fedro pergunta a Sócrates o que este 

achara da leitura e o desafia a também elaborar um discurso sobre Eros. O filósofo inicia 

dizendo que não encontrou nada de tão extraordinário na fala de Lísias e passa a corrigir o que 

para ele estava incorreto. Sócrates critica a ideia de Lísias de que quem ama está dotado de 

pontos negativos, como por exemplo, a perda de juízo, o descontrole, a negligência, o 

arrependimento de seus atos, a doença de espírito, o ódio pelos que recusaram seu amor. Para 

o filósofo, aquele que ama não está aquém do que não ama, ao contrário: o que se encontra 

sobre a influência de Eros é possuidor de uma dádiva enviada pelos deuses e é merecedor de 

honras: 

Podemos agora concluir que não devemos recear, nem devemos deixar-nos 
confundir pelo espantalho de uma doutrina, segundo a qual se deve preferir a 
amizade do homem sensato à amizade do homem apaixonado. Bem pelo 
contrário, a vitória deve ser dada ao apaixonado, pois o amor foi enviado 
pelos deuses no interesse do amante e do amado, e é isso mesmo, contra 
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aquela tese, que procuraremos demonstrar: os deuses desejam a suprema 
ventura daqueles a quem foi concedida a graça da loucura.  

Τοσαῦτα μέν σοι καὶ ἔτι πλείω ἔχω μανίας γιγνομένης  ἀπὸ θεῶν λέγειν 
καλὰ ἔργα. ὥστε τοῦτό γε αὐτὸ μὴ φοβώμεθα, μηδέ τις ἡμᾶς λόγος 
θορυβείτω δεδιττόμενος ὡς πρὸ τοῦ κεκινημένου τὸν σώφρονα δεῖ 
προαιρεῖσθαι φίλον· ἀλλὰ τόδε πρὸς ἐκείνῳ δείξας φερέσθω τὰ 
νικητήρια, ὡς οὐκ ἐπ' ὠφελίᾳ ὁ ἔρως τῷ ἐρῶντι καὶ τῷ ἐρωμένῳ ἐκ 
θεῶν ἐπιπέμπεται. ἡμῖν δὲ ἀποδεικτέον αὖ τοὐναντίον, ὡς ἐπ' εὐτυχίᾳ 
τῇ μεγίστῃ παρὰ θεῶν ἡ τοιαύτη μανία δίδοται (PLATÃO. Fedro, 245 b-
c). 

 

 Após realizar sua crítica ao discurso de Lísias, Sócrates inicia a fala sobre o “Mito 

da Parelha Alada”. Nele as almas podem ser comparadas às parelhas aladas puxadas por 

cavalos, que realizam revoluções celestiais. Os cavalos e os boleeiros dos deuses são bons e 

obedientes, mas os dos homens são mestiços, sendo compostos por um cavalo bom e por 

outro de raça ruim e de natureza obscura. Assim conduzir o carro dos homens é um ofício 

dúbio e penoso. 

Quando é perfeita e alada, paira nos céus e governa o universo e, quando 
perde as asas, precipita-se no espaço, tombando em qualquer corpo sólido, 
onde se estabelece e se reveste com a forma de um corpo terrestre, o qual 
começa a mover-se, por causa da força que a alma que está nele lhe 
transmite. É a este conjunto do corpo e da alma, solidamente ajustados um 
ao outro, que designamos por ser vivo e mortal.  

Τελέα μὲν οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν 
κόσμον διοικεῖ, ἡ δὲ πτερορρυήσασα φέρεται ἕως ἂν στερεοῦ τινος 
ἀντιλάβηται, οὗ κατοικισθεῖσα, σῶμα γήϊνον λαβοῦσα, αὐτὸ αὑτὸ 
δοκοῦν κινεῖν διὰ τὴν ἐκείνης δύναμιν, ζῷον τὸ σύμπαν ἐκλήθη, ψυχὴ καὶ 
σῶμα παγέν, θνητόν τ' ἔσχεν ἐπωνυμίαν (PLATÃO. Fedro, 246 c). 

 

 Sócrates discorre sobre a busca de todas as almas sobre a verdade das coisas, na 

qual o boleeiro seria a razão e os cavalos seriam a vontade e a concupiscência. A discussão a 

partir deste momento concentra-se na apresentação do que realmente diz respeito à relação 

entre a alma humana e a divindade, o que levou a alma humana a perder a verdadeira 

sabedoria e qual a finalidade da retórica, temas que fogem ao foco desta pesquisa. 

 Discursando sobre as maleficências oriundas do amor, Lísias, em Fedro, afirma 

que não é difícil identificar quando um jovem já tiver se entregado a seu amante, pois a 
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cumplicidade entre ambos é tamanha que nem mesmo a arte de fingir é capaz de esconder tal 

informação: 

Por outro lado, considerável número de pessoas reconhece os amantes, 
bastando para isso reparar no modo como perseguem os amados e se 
esforçam por seduzi-los e, quando são vistos a conversar, pode saber-se com 
exatidão se já se entregaram um ao outro ou se estão prestes a satisfazer os 
seus desejos.  

ἔτι δὲ τοὺς μὲν ἐρῶντας πολλοὺς ἀνάγκη πυθέσθαι καὶ ἰδεῖν 
ἀκολουθοῦντας τοῖς ἐρωμένοις καὶ ἔργον τοῦτο ποιουμένους, ὥστε 
ὅταν ὀφθῶσι διαλεγόμενοι ἀλλήλοις, τότε αὐτοὺς οἴονται ἢ 
γεγενημένης ἢ μελλούσης ἔσεσθαι τῆς ἐπιθυμίας συνεῖναι· (PLATÃO. 
Fedro, 232 a-b). 

 

 Este trecho é interessante, pois reforça a afirmação de que era o jovem quem 

escolhia o erastés que o acompanharia. Sobre os que apresentavam ser inclinados ao desejo 

exclusivo pelos rapazes, ou se comportassem de forma afeminada, Platão, através de Sócrates, 

deixa transparecer certo preconceito, tanto para os que tinham essa conduta, quanto para os 

que se compraziam deles:  

Veremos um apaixonado perseguir os efeminados e não os fortes, os que 
tenham sido criados numa penumbra doentia, não quem tenha crescido à luz 
do sol; a quem esteja familiarizado com os maneirismos de uma conduta sem 
virilidade, não a quem sem familiares as fadigas viris e os suores do esforço 
sadio; a quem procura substituir as qualidades que lhe falecem por 
vestimentas garridas e estranhas que são, afinal, a sua única preocupação. 
São de tal modo evidentes essas coisas, que não vale a pena gastar mais 
tempo com elas e, por isso, definido o mais importante, passemos a outro 
aspecto da questão: um corpo dessa espécie inspira, já na guerra, já noutra 
missão qualquer, a audácia dos adversários, ao passo que, perante ele, 
estremecem todos os apaixonados. 

ὀφθήσεται δὴ μαλθακόν τινα καὶ οὐ στερεὸν διώκων, οὐδ' ἐν ἡλίῳ 
καθαρῷ τεθραμμένον ἀλλὰ ὑπὸ συμμιγεῖ σκιᾷ, πόνων μὲν ἀνδρείων καὶ 
ἱδρώτων ξηρῶν ἄπειρον, ἔμπειρον δὲ ἁπαλῆς καὶ ἀνάνδρου διαίτης, 
ἀλλοτρίοις ρώμασι καὶ κόσμοις χήτει οἰκείων κοσμούμενον, ὅσα τε ἄλλα 
τούτοις ἕπεται πάντα ἐπιτηδεύοντα, ἃ δῆλα καὶ οὐκ ἄξιον περαιτέρω 
προβαίνειν, ἀλλὰ ἓν κεφάλαιον ὁρισαμένους ἐπ' ἄλλο ἰέναι· τὸ γὰρ 
τοιοῦτον σῶμα ἐν πολέμῳ τε καὶ ἄλλαις χρείαις ὅσαι μεγάλαι οἱ μὲν 
ἐχθροὶ θαρροῦσιν, οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ οἱ ἐρασταὶ φοβοῦνται. 
(PLATÃO. Fedro, 239 c-d). 

 

 Segundo Platão, tanto os efeminados quanto seus amantes eram desprovidos de 

sabedoria por se submeterem a uma espécie de comportamento aquém do que deveria ser 
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realizado por um kalokagathos. Ao final da análise desse diálogo, infere-se que Platão tinha 

grande preocupação em elucidar quais relações eram dignas de serem denominadas 

“amorosas” e qual a conduta daqueles que se diziam amantes e amados. 

 Após analisarmos a metodologia platônica de expor seu pensamento através de 

diálogos e termos contextualizado a influência recibida de Sócrates, passemos para a 

apreciação da teoria platônica sobre Eros e Paideia impressa no Banquete.  

 

2.3 - O Banquete 

 Em aproximadamente 384 a.C Platão escreve o Banquete (Συμπόσιον), cuja 

temática principal é Eros e seus efeitos na vida dos homens. Esta obra está entre os mais lidos 

escritos platônicos e nos auxilia na elucidação de como a pederastia poderia acontecer em 

Atenas neste período, ainda que Platão tivesse uma opinião diferenciada da maioria da 

população de sua época em decorrência de sua atividade filosófica, de seu talento na escrita e 

por seu desprezo pela Democracia (DOVER, 1994, p.29). Todavia, Santoro chama a atenção 

para um aspecto interessante: a filosofia para os gregos não era apenas um exercício 

intelectual, mas era vivida também na prática. Além de elaborarem ideias e princípios, tais 

filósofos, segundo Santoro, teriam buscado colocá-los em prática: “Bastava que um ato se 

fizesse em desacordo com as palavras e os princípios, para que o discurso de um homem fosse 

completamente desacreditado, e esse sequer aspirasse a ser tomado como verdadeiro filósofo” 

(SANTORO, 2007, p.18). Essa ideia nos assegura a validade da análise dos diálogos 

platônicos para apreensão da pederastia em Atenas neste período.  

 A eleição de Platão por este ambiente, assim como a escolha dos pensonagens que 

compõem este diálogo, não foi feita ao acaso. Conforme trabalhado no capítulo anterior, os 

sympósia tinham fundamental importância na Paideia ateniense e tendo como tema um 
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assunto tão importante quanto Eros e as relações entre erastés e erómenos, nada melhor que 

se ambientar em local propício para o exercício da areté masculina: “Só os banquetes se 

podem comparar aos ginásios, pelo seu significado espiritual e por uma tradição antiga. É por 

isso que Platão e Xenofonte situam nesses dois locais os diálogos de Sócrates” (JAEGER, 

1986, p.362). 

 Ao longo dos séculos, o Banquete recebeu as mais controversas interpretações 

“que vão desde o guia espiritual para o encontro sublimado com a caridade de Deus, para os 

cristãos do Renascimento, ao manual mais detalhado da pederastia ateniense, para os 

historiadores da sexualidade” (SANTORO, 2007, p.79-80). José Cavalcante de Souza afirma 

que o Banquete é cronologicamente anterior ao diálogo Fedro, obra que, como vimos,  

também aborda a temática amorosa; porém, Cavalcante elucida que em Fedro a análise sobre 

o amor seria realizada apenas de forma ilustrativa, sendo os princípios filosóficos melhor 

discutidos no Banquete (SOUZA, 1995, p.23).  

 O diálogo é constituído por sete discursos em louvor a Eros, antecedidos por uma 

conversa entre Apolodoro (o narrador da obra) e um companheiro, pela ambientação do jantar 

na casa de Agatão e pela apresentação dos comensais. O sympósion se encerra quando 

Alcibíades, estratego do exército ateniense, fingindo estar embriagado, faz uma declaração de 

amor a Sócrates. 

 Estiveram presentes em tal jantar Aristodemo, que contou o que acontecera 

naquela noite a Apolodoro, o médico Erixímaco, Pausânias, o poeta trágico Agatão, o 

comediógrafo Aristófanes, o filósofo Sócrates, o estratego Alcibíades e outros cujos nomes 

não foram mencionados por Aristodemo:  

[...] Após Fedro, vários outros falaram, mas que ele não se lembra muito 
bem”. 

μετὰ δὲ Φαῖδρον ἄλλους τινὰς εἶναι ὧν οὐ πάνυ διεμνημόνευε· 
(PLATÃO. Banquete, 180c).  
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 É interessante observarmos o fato que Aristodemo é o único entre os convivas 

citados a não elaborar nenhum discurso durante o sympósion (SUÁREZ DE LA TORRE, 

2002, p.76). Outro ponto que merece atenção é que dentre presentes neste jantar, não é 

mencionada a presença de nenhum meirakion, como acontece em Lísis e no Banquete de 

Xenofonte. Sócrates teria nesta ocasião cerca de cinquenta e três anos; Agatão, trinta e um. Os 

demais, embora não haja precisão na data de seus nascimentos, já eram homens adultos e 

conhecidos pela sociedade. Embora o motivo que levara à realização deste encontro seja um 

fato histórico, ou seja, a vitória de Agatão no concurso de tragédias em 416 a.C., não há 

evidências de que ocorrera da forma com que aparece neste diálogo, nem que tenha contado 

com a presença dos personagens mencionados. Contudo, o filósofo utiliza-se de 

personalidades conhecidas no circuito social de Atenas como suporte para expor o seu 

pensamento acerca de Eros e suas benevolências.  

 Platão narra através de uma conversa entre Apolodoro61 e um companheiro, um 

banquete ocorrido na casa do poeta trágico Agatão em ocasião de sua primeira vitória no 

concurso de tragédias (PLATÃO. Banquete, 173a). Todavia, a narração de Apolodoro, que 

tomou conhecimento de tal fato através de Aristodemo, um dos presentes, acontece muitos 

anos depois, conforme ele atesta a Glauco. A identidade de tal companheiro não é esclarecida 

na obra. Contudo, Apolodoro nos leva a crer que este pertencia ao grupo dos ricos 

comerciante de Atenas:  

Quando, ao contrário, eu ouço algumas pessoas, em particular vocês ricos e 
negociantes, incomodo-me e sinto pena de vocês, meus companheiros, que 
creem fazer verdadeiramente qualquer coisa e, portanto, não fazem nada.  

“ὅταν δὲ ἄλλους ινάς, ἄλλως τε καὶ τοὺς ὑμετέρους τοὺς τῶν πλουσίων 
καὶ χρηματιστικῶν, αὐτός τε ἄχθομαι ὑμᾶς τε τοὺς ἑταίρους ἐλεῶ, ὅτι 
οἴεσθε τὶ ποιεῖν οὐδὲν ποιοῦντες” (PLATÃO. Banquete, 173 c-d). 

 

                                                           
61 Apolodoro também é mencionado no diálogo Protágoras, como o pai de Hipócrates, jovem que deseja obter 
ensinamentos do sofista Protágoras (PLATÃO. Protágoras, 310 a-b). 
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 Sócrates fora convidado por Agatão a participar deste jantar em sua casa. 

Arrumou-se da melhor maneira que pode, a fim de que ficasse o mais belo possível. 

Aristodemo, ao encontrá-lo, se surpreende com a forma pela qual Sócrates arrumara-se, já que 

era comum vê-lo transitando descalço pelas ruas de Atenas. Apolodoro, na passagem a seguir, 

descreve ao seu interlocutor o que Aristodemo lhe dissera: 

Eu encontrei Sócrates, me disse ele, banhado e calçado com sandálias, o que 
não era hábito seu, e eu o perguntei aonde ele iria tão belo. Ele me 
respondeu: ‘Vou jantar com Agatão’. Ontem na festa em honra a sua vitória, 
eu fugi de sua companhia temendo a multidão, mas aceitei estar presente 
hoje, Então, me arrumei para estar belo ao lado de um belo. 

Ἔφη γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν λελουμένον τε καὶ τὰς βλαύτας 
ὑποδεδεμένον, ἃ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει· καὶ ἐρέσθαι αὐτὸν ὅποι ἴοι οὕτω 
καλὸς γεγενημένος.  Καὶ τὸν εἰπεῖν ὅτι Ἐπὶ δεῖπνον εἰς Ἀγάθωνος. χθὲς 
γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον· ὡμολόγησα δ' 
εἰς τήμερον παρέσεσθαι. ταῦτα δὴ ἐκαλλωπισάμην, ἵνα καλὸς παρὰ 
καλὸν ἴω. (PLATÃO. Banquete, 174 a-b). 

 

 Após um pedido por parte de Aristodemo para acompanha-lo ao banquete, ambos 

partem. Todavia, somente Aristodemo chega ao seu destino, haja vista Sócrates ter ficado 

para trás por ter encontrado algumas pessoas no caminho e com elas iniciado uma conversa. 

Como esse era um hábito conhecido por aqueles que o seguiam, iniciou-se o jantar mesmo 

sem a presença do mestre. 

 Sócrates comparece ao encontro após o deipnon se encontrar pela metade, e senta-

se ao lado de Agatão, anfitrião do banquete. Como era comum nestes encontros, foi escolhido 

um simposiarca a fim de que a bebedeira e o grau de concentração da mistura entre vinho e 

água pudessem ser controlados, função desempenhada neste encontro pelo médico Erixímaco: 

Para mim, se é uma evidência que a medicina me tem dado a perceber, é que 
a embriaguez é um mal ao homem. E de minha parte eu não estou propenso 
a beber excessivamente, nem aconselho a nenhum outro que o faça, 
sobretudo quem ainda estiver com dores de cabeça do dia anterior.  

ἐμοὶ γὰρ δὴ τοῦτό γε οἶμαι κατάδηλον γεγονέναι ἐκ τῆς ἰατρικῆς, ὅτι 
χαλεπὸν τοῖς ἀνθρώποις ἡ μέθη ἐστίν· καὶ οὔτε αὐτὸς ἑκὼν εἶναι πόρρω 
ἐθελήσαιμι ἂν πιεῖν οὔτε ἄλλῳ συμβουλεύσαιμι, ἄλλως τε καὶ 
κραιπαλῶντα ἔτι ἐκ τῆς προτεραίας.  (PLATÃO. Banquete, 176 d).  
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 O simposiarca também elegeu Eros como tema de discussão naquela noite, por 

sempre ouvir de Fedro que Eros nunca recebera de nenhum poeta qualquer encômio62. E 

estando todos de acordo, iniciaram os erotikoi logoi (PLATÃO. Banquete, 177 a-e). Contudo, 

somente no final da obra, Platão permite a Sócrates elucidar seu pensamento sobre tal 

temática, mas isso não se faz de forma direta. Esse método garante ao diálogo um caráter 

pedagógico, pois sendo Sócrates um filósofo, de acordo com a doutrina platônica, este tinha 

como papel resgatar a verdade na alma dos homens.  

 O Banquete não se trata de um diálogo socrático em si e nem de um texto 

dialético, mas conjuga elementos dos dois estilos de escrita platônicos. Segundo Jaeger: “Na 

realidade, o Banquete não é um diálogo no sentindo usual, mas antes um duelo de palavras 

entre pessoas que ocupam todas uma posição elevada” (JAEGER, 1986, p.497). Jaeger 

esclarece: 

Não estamos diante de um drama dialético como o Protágoras ou o Górgias. 
E ainda menos a podemos comparar a obras puramente científicas do tipo do 
Teeteto ou do Parmênides, onde se expõe sobriamente o esforço realizado 
para resolver determinado problema (JAEGER, 1986, p.497). 

 

 O Banquete foi escrito na maturidade de Platão, quando este tinha 

aproximadamente 44 anos. Há nele elementos do diálogo socrático, como as variadas 

tentativas de acepção do deus Eros, mas também o artifício dialético, pois Sócrates não é 

aquele que formula a melhor definição para Eros, mas expõe o que aprendera com a 

sacerdotisa Diotima de Mantinéia: “só no final do Banquete a dialética aparece, em perfeito 

contraste com a variegada retórica e brilhante poesia dos demais personagens” (JAEGER, 

1986, p.500). 

                                                           
62 Elogio ou louvor a um deus. 
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 Conforme nos atesta Trabatonni, “todas as personagens compõem seus discursos 

nos moldes de suas respectivas profissões” (TRABATTONI, 2010, p.149). Diante da 

multiplicidade de opiniões por parte dos personagens relatados por Platão nesta obra, 

analisamos a seguir o discurso de cada um deles, ressaltado suas peculiaridades. 

 

2.3.1 - O discurso de Fedro e de Pausânias: reciprocidade e código de conduta no 
relacionamento pederástico 
 

 Os dois discursos iniciais elogiam Eros ao apresentarem o código de conduta que 

deveria ser adotado por erastés e erómenos. O primeiro dos convivas a elaborar seu logos é 

Fedro63, afirmando que Eros era um grande deus admirado pelos homens e pelos deuses 

(PLATÃO. Banquete, 178a-b). Nesse caso, o amor é o próprio deus Eros, exercendo 

influência tanto no mundo mortal quanto no divino. Seu discurso é breve e Fedro elogia Eros 

sem mencionar em momento algum a busca pelo prazer sexual, mas enaltece os atos virtuosos 

realizados pelos amantes.  

Não sei, com efeito, dizer que exista um bem maior para quem entra na 
juventude que um bom amante, e para um amante, do que seu jovem. Aquilo 
que, com efeito, deve dirigir toda a vida dos homens, dos que estão prontos a 
vive-la nobremente, eis o que nem a ascendência pode incluir tão bem, nem 
as honras, nem a riqueza, nem nada mais como o amor. 

οὐ γὰρ ἔγωγ' ἔχω εἰπεῖν ὅτι μεῖζόν ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς νέῳ ὄντι ἢ 
ἐραστὴς χρηστὸς καὶ ἐραστῇ παιδικά. ὃ γὰρ χρὴ ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι 
παντὸς τοῦ βίου τοῖς μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι, τοῦτο οὔτε 
συγγένεια οἵα τε ἐμποιεῖν οὕτω καλῶς οὔτε τιμαὶ οὔτε πλοῦτος οὔτ' 
ἄλλο οὐδὲν ὡς ἔρως. (PLATÃO. Banquete, 178c-d). 

 

 O discurso de Fedro leva-nos a concluir que Eros constituía-se em um elemento 

pedagógico de coerção, pois este afirma não haver vergonha maior que um amado ser 

surpreendido por seu amante em um ato infame: 

                                                           
63  Fedro de Mirrino é, ao lado de Sócrates, o personagem principal do diálogo Fedro e aparece como 
personagem secundário no Protágoras, 315c. 
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Afirmo então que todo homem que ama, se fosse descoberto a fazer um ato 
vergonhoso, ou a sofrê-lo de outro sem se defender por covardia, visto pelo 
pai não se envergonharia tanto, nem pelos amigos, nem por ninguém mais 
como se fosse visto por seu amado. E isso mesmo é o que também no amado 
nós notamos, que é, sobretudo, diante dos amantes que ele se envergonha, 
quando surpreendido em algum ato vergonhoso. 

φημὶ τοίνυν ἐγὼ ἄνδρα ὅστις ἐρᾷ, εἴ τι αἰσχρὸν ποιῶν κατάδηλος 
γίγνοιτο ἢ πάσχων ὑπό του δι' ἀνανδρίαν μὴ ἀμυνόμενος, οὔτ' ἂν ὑπὸ 
πατρὸς ὀφθέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔτε ὑπὸ ἑταίρων οὔτε ὑπ' ἄλλου 
οὐδενὸς ὡς ὑπὸ παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ τὸν ἐρώμενον ὁρῶμεν, 
ὅτι διαφερόντως τοὺς ἐραστὰς αἰσχύνεται, ὅταν ὀφθῇ ἐν αἰσχρῷ τινι 
ὤν (PLATÃO. Banquete, 178 d-e). 

 

 Segundo Fernando Santoro, o discurso de Fedro enfatiza que a excelência da 

pederastia não deve partir apenas do erastés, mas que o jovem tem a responsabilidade de 

reconhecer o seu valor:  

[...] é a excelência da relação amorosa pederástica: quando não se trata 
apenas de um relacionamento unidirecional do amante para com o amado, 
como é o usual, mas quando o amado também é tocado por uma 
reciprocidade no amor (anteros), qual alça a relação a um nível superior, a 
amizade (philia) (SANTORO, 2007, p.86-87). 

 

 A finalização do logos de Fedro se dá com a asserção de que Eros é o deus mais 

antigo (πρεσβύτατον), o mais honrado (τιμιώτατον) e o responsável pela aquisição da 

virtude (ἀρετή) entre os homens durante sua vida e até mesmo após a morte (PLATÃO. 

Banquete, 180b). Observamos que o discurso de Fedro não é extenso e nem profundo.  

Segundo Emilio Suárez de la Torre, isso se deve ao fato de Fedro ser um representante dos 

sofistas nesta obra, tendo sido eleito por Platão para iniciar os logoi sobre Eros com o 

propósito de suas ideias serem, no decorrer do diálogo, alvo da crítica de Sócrates, sobretudo 

no que diz respeito à origem do deus (SUÁREZ DE LA TORRE, 2002, p.77). 

 Após o desfecho da fala de Fedro, inicia-se a de Pausânias. É possível identificar 

impressa neste discurso a preocupação que Platão possuía acerca do modo como deveria ser 

conduzido o amor pederástico. Ele aborda pontos importantes e delicados, como a pedofilia, a 
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desmesura, o descontrole e os interesses vulgares que poderiam comprometer o 

relacionamento entre erástes e erómenos.   

 A ideia principal que norteia o discurso de Pausânias é a de que não existe só uma 

natureza para o Eros, mas que este é duplo. E por este motivo, não poderiam os dois tipos 

receber elogios, mas apenas um. Sua preocupação é ilustrar ao leitor quais atributos deveriam 

ser observados para que Eros fosse de fato digno de admiração: 

 

Se, com efeito, um só fosse Eros, estaria bem; contudo, na realidade, ele não 
é apenas um, e não sendo apenas um é mais correto dizer qual o que se deve 
elogiar. 

εἰ μὲν γὰρ εἷς ἦν ὁ Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε, νῦν δὲ οὐ γάρ ἐστιν εἷς· μὴ 
ὄντος δὲ ἑνὸς ὀρθότερόν ἐστι πρότερον προρρηθῆναι ὁποῖον δεῖ 
ἐπαινεῖν. (PLATÃO. Banquete, 180 c-d).  

 

 Os dois tipos de Eros existentes são gerados por duas espécies de Afrodite: a 

Afrodite Urânia, filha de Urano, e a Afrodite Pandêmia, filha de Zeus. O Eros de Afrodite 

Pandêmia é o amor vulgar, destinado a qualquer pessoa, incluindo as mulheres, no qual o 

corpo é mais valorizado que a alma; o Eros de Afrodite Urânia existe apenas entre os homens, 

é o amor pelos jovens, prende-se à inteligência e não ao corpo e por isso mesmo é isento de 

violência: 

De fato, a Afrodite Pandêmia é realmente popular e opera ao acaso; é aquela 
dos homens vulgares. E amam essas pessoas, primeiramente, não menos as 
mulheres que os jovens, e depois o que neles amam é mais o corpo que a 
alma, e ainda dos mais desprovidos de inteligência, tendo em mira apenas o 
efetuar o ato, sem se preocupar se é decentemente ou não; daí resulta então 
que eles fazem o que lhes ocorre, tanto o que é bom como o seu contrário. 
Trata-se com efeito do amor proveniente da deusa que é mais jovem que a 
outra e que em sua geração participa da fêmea e do macho. O outro porém e 
o da Urânia, que primeiramente não participa da fêmea, mas só do macho – e 
é este o amor aos jovens – e depois é a mais velha, isenta de violência; daí 
então é que se voltam ao que é másculo os inspirados desse amor, 
aperfeiçoando-se ao que é de natureza mais forte e que tem mais 
inteligência. 

 Ὁ μὲν οὖν τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης ὡς ἀληθῶς πάνδημός ἐστι καὶ 
ἐξεργάζεται ὅτι ἂν τύχῃ· καὶ οὗτός ἐστιν ὃν οἱ φαῦλοι τῶν ἀνθρώπων 
ἐρῶσιν. ἐρῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι πρῶτον μὲν οὐχ ἧττον γυναικῶν ἢ 
παίδων, ἔπειτα ὧν καὶ ἐρῶσι τῶν σωμάτων μᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν, 
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ἔπειτα ὡς ἂν δύνωνται ἀνοητοτάτων, πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον 
βλέποντες, ἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς ἢ μή· ὅθεν δὴ συμβαίνει αὐτοῖς ὅτι 
ἂν τύχωσι τοῦτο πράττειν, ὁμοίως μὲν ἀγαθόν, ὁμοίως δὲ τοὐναντίον. 
ἔστι γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς θεοῦ νεωτέρας τε οὔσης πολὺ ἢ τῆς ἑτέρας, καὶ 
μετεχούσης ἐν τῇ γενέσει καὶ θήλεος καὶ ἄρρενος. ὁ δὲ τῆς Οὐρανίας 
πρῶτον μὲν οὐ μετεχούσης θήλεος ἀλλ' ἄρρενος μόνον – καὶ ἔστιν οὗτος 
ὁ τῶν παίδων ἔρως – ἔπειτα πρεσβυτέρας, ὕβρεως ἀμοίρου· ὅθεν δὴ ἐπὶ 
τὸ ἄρρεν τρέπονται οἱ ἐκ τούτου τοῦ ἔρωτος ἔπιπνοι, τὸ φύσει 
ἐρρωμενέστερον καὶ νοῦν μᾶλλον ἔχον ἀγαπῶντες. (PLATÃO. 
Banquete, 181 b-c). 

 

 A palavra “violência” aqui utilizada aparece no texto grego como ὕβρεως 

(hybreos), genitivo feminino singular de ὕβρις (hybris), cuja melhor tradução para o 

português é “desmesura”, assumindo neste trecho o sentido de apropriação forçada do corpo 

do outro visando a obtenção de prazer sexual. É conclusivo, portanto, que apesar das relações 

pederásticas envolverem certo tipo de erotismo por parte dos envolvidos, o que 

prioritariamente deveria estar em foco era o conhecimento e o bom exemplo dado pelo erastés 

ao erómenos, afim de que a kalokagathia fossa atingida. 

 Exatamente por ser desprovida de violência, a pederastia não pode ser confundida 

com a pedofilia. Na passagem a seguir, Pausânias afirma: 

É necessária uma lei que proíba o amor pelas crianças, para que não se 
desperdiçasse tanto esforço em um resultado incerto; pois não se pode prever 
em que se tornará uma criança, se ela agirá de vício ou virtude, tanto em sua 
alma quanto em seu corpo.  

χρῆν δὲ καὶ νόμον εἶναι μὴ ἐρᾶν παίδων, ἵνα μὴ εἰς ἄδηλον πολλὴ 
σπουδὴ ἀνηλίσκετο· τὸ γὰρ τῶν παίδων τέλος ἄδηλον οἷ τελευτᾷ 
κακίας καὶ ἀρετῆς ψυχῆς τε πέρι καὶ σώματος. (PLATÃO. Banquete, 
181e). 

 

 Pedofilia é o termo moderno que caracteriza a atração sexual de um indivíduo 

adulto por crianças ou no limiar da puberdade (BUFFIÈRE, 2007, p.11). De acordo com Hans 

Licht, o termo παιδόφιλια não aparece em nenhum autor grego, mas o verbo παιδοφιλεῖν 

(amar garotos) e παιδοφιλης (amor de garotos) aparece frequentemente (LICHT, 1956, 

p.414). No trecho destacado acima, Platão utiliza ἐρᾶν παίδων (eran paídon) para referenciar 

este desejo por aqueles que ainda não fossem um meirakion. Embora a diferença etária entre 
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erastés e erómenos fosse fundamental, certos limites deveriam ser respeitados. Conforme 

trabalhamos no capítulo anterior, o surgimento da barba no jovem era um elemento para o fim 

da pederastia. Acerca da delimitação etária do erómenos, Platão através do discurso de 

Pausânias nos elucida: 

E poderia se reconhecer na inclinação ao amor pelo jovens, aqueles que são 
puramente possuídos por esse amor, pois não amam os rapazes antes que 
eles comecem a mostrar inteligência. Mas isso só acontece no tempo em que 
sua barba crescer. 

καί τις ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλικρινῶς dὑπὸ 
τούτου τοῦ ἔρωτος ὡρμημένους· οὐ γὰρ ἐρῶσι παίδων, ἀλλ’ ἐπειδὰν 
ἤδη ἄρχωνται νοῦν ἴσχειν, τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ 
γενειάσκειν (PLATÃO. Banquete, 181d). 

 

 Pausânias prossegue seu discurso tendo como temática aquilo que é belo. Segundo 

o pensamento platônico, não é um ato em si que o torna belo, mas a forma como este ato é 

executado.  

Toda prática, assim, em si mesma, não é nem bela e nem feia. Assim, o que 
agora nós fazemos, beber, cantar ou conversar, nada disso é belo por si 
mesmo; mas é na prática, no modo como é feito, que resulta como tal. 
Quando se faz algo seguindo a beleza e a retidão, se torna belo; sem retidão 
se torna feio. Assim também é com o ato de amar e Eros não é em todo caso 
belo, nem digno de elogio, mas somente quando ele nos impele amar de uma 
forma nobre. 

πᾶσα γὰρ πρᾶξις ὧδ' ἔχει· αὐτὴ ἐφ' ἑαυτῆς πραττομένη οὔτε καλὴ οὔτε 
αἰσχρά. οἷον ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν, ἢ πίνειν ἢ ᾄδειν ἢ διαλέγεσθαι, οὐκ 
ἔστι τούτων αὐτὸ καλὸν οὐδέν, ἀλλ' ἐν τῇ πράξει, ὡς ἂν πραχθῇ, 
τοιοῦτον ἀπέβη· καλῶς μὲν γὰρ πραττόμενον καὶ ὀρθῶς καλὸν 
γίγνεται, μὴ ὀρθῶς δὲ αἰσχρόν. (PLATÃO. Banquete, 180e - 181a). 

 

 Seguindo este raciocínio, como Eros também se manifesta através das ações 

humanas, estas podem adquirir características belas ou feias, de acordo com a maneira como 

são realizadas. Ainda que orientados pelo amor gerado a partir da Afrodite Urânia, seus 

praticantes poderiam não conduzi-lo de maneira bela. Inferimos, deste modo, que para Platão 

o princípio moral orientador da pederastia deve ser inclinado sempre para o que é belo.  E 

sobre os que agem sendo dominados por seus impulsos, infringindo os limites morais 

esperados em tal relacionamento, Pausânias afirma: 
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Na verdade são esses que desacreditaram o amor, e deram a alguns a audácia 
de dizer que é vergonhoso se render a um amante.  

οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ καὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκότες, ὥστε τινὰς τολμᾶν λέγειν 
ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς· (PLATÃO. Banquete, 182a). 

 

 A passagem acima demonstra-nos que o prestígio da pederastia neste período 

estava abalado em decorrência dos atos de alguns que não respeitavam as normas existentes 

para esta espécie de relacionamento. Platão e outros autores, como o polígrafo Xenofonte64 e 

o comediógrafo Aristófanes65, não se preocupariam em registrar o modo como deveria ser a 

boa educação em Atenas se esta não estivesse aquém do que esperavam. 

 Pausânias compara a pederastia ateniense à praticada em outras localidades como 

em Élida e em Esparta, onde o amor entre indivíduos de sexo masculino era liberado e sem 

regras: 

Aliás, o costume do amor nas outras cidades é fácil de entender, pois é 
simples a sua determinação; aqui, porém, ele é complexo. 

Καὶ δὴ καὶ ὁ περὶ τὸν ἔρωτα νόμος ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι 
ῥᾴδιος, ἁπλῶς γὰρ ὥρισται· (PLATÃO. Banquete, 182a-b). 

 

 Essa complexidade apontada por Pausânias reside no fato do erómenos não ceder 

prontamente às investidas do amante, mas antes testá-las para verificar se o seu desejo é 

voltado para o corpo ou para a alma. Conforme trabalhamos no capítulo anterior, o erómenos 

deveria ser temperante e sábio para discernir dentre muitos erastai aquele que o orientará de 

modo mais virtuoso em sua formação. Pausânias reforça que um ato não é em si uma coisa 

bela ou feia, mas a forma como é realizado é que lhe atribui tais características. Seguindo esta 

lógica, não é o fato de cortejar um jovem que torna um amante digno ou indigno, mas a 

maneira como conduz este cortejo. E a decisão do erómenos em asquiescer às investidas do 

erastés também não é em si um ato vergonhoso: 

                                                           
64 Em sua obra também denominada Banquete. 
65 Mais especificamente na peça As Nuvens. 
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Não é isso uma coisa simples, o que justamente se disse desde o começo, 
que não é em si e por si nem belo, nem feio, mas se decentemente praticado 
é belo, se indecentemente, feio. Ora, é indecentemente quando é a um mau e 
de modo mal que se asquiesce, e decentemente quando é a um bom e de um 
modo bom.  

Mau é aquele amante popular que ama mais o corpo que a alma. Ele não é 
constante, pois o objeto de seu amor também não é constante. 

οὐχ ἁπλοῦν ἐστιν, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐλέχθη οὔτε καλὸν εἶναι αὐτὸ καθ' 
αὑτὸ οὔτε αἰσχρόν, ἀλλὰ καλῶς μὲν πραττόμενον καλόν, αἰσχρῶς δὲ 
αἰσχρόν. αἰσχρῶς μὲν οὖν ἐστι πονηρῷ τε καὶ πονηρῶς χαρίζεσθαι, 
καλῶς δὲ χρηστῷ τε καὶ καλῶς. πονηρὸς δ’ ἐστὶν ἐκεῖνος ὁ ἐραστὴς ὁ 
πάνδημος, ὁ τοῦ σώματος μᾶλλον ἢ τῆς ψυχῆς ἐρῶν· καὶ γὰρ οὐδὲ 
μόνιμός ἐστιν, ἅτε οὐδὲ μονίμου ἐρῶν πράγματος. (PLATÃO. Banquete, 
183e). 

 

 Ao analisar o discurso de Pausânias, Daniel Barbo afirma que o “‘aquiescer’ do 

amado ao amante só se torna digno na medida em que esse relacionamento proporcione ao 

jovem a possibilidade de enveredar no caminho das virtudes cívicas, o qual deve ser aberto 

pela convivência com o amante” (BARBO, 2008, p.49). Concordamos com Barbo e 

compreendemos que o jovem aquiescer ao erastés significa aceitar o seu cortejo, sua 

companhia, seus ensinamentos. Em momento algum Pausânias parece incentivar o intercurso 

sexual entre o amante e o amado. 

 A conclusão do discurso de Pausânias nada mais é que um louvor à pederastia. 

Para Platão, o amor gerado pela deusa celeste é benéfico tanto à cidade quanto aos homens: 

É este o amor de Afrodite Urânia, celeste por ele mesmo e precioso tanto 
para a cidade quanto para os indivíduos, pois ele obriga amante e 
amado sentirem uma zelosa preocupação por sua própria virtude. Quanto aos 
outros, eles se originam da outra deusa, a Pandêmia. 

οὗτός ἐστιν ὁ τῆς οὐρανίας θεοῦ ἔρως καὶ οὐράνιος καὶ πολλοῦ ἄξιος καὶ 
πόλει καὶ ἰδιώταις, πολλὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκάζων ποιεῖσθαι πρὸς 
ἀρετὴν τόν τε ἐρῶντα αὐτὸν αὑτοῦ καὶ τὸν ἐρώμενον· οἱ δ’ ἕτεροι 
πάντες τῆς ἑτέρας, τῆς πανδήμου. (PLATÃO. Banquete, 185c). 

 

 O interessante é que Platão elege exatamente uma figura de atos amorosos 

questionados por Xenofonte e por Aristófanes para expressar tal ideia. Há poucas informações 

históricas a respeito de Pausânias. Sócrates, no diálogo platônico Protágoras, o menciona 
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entre os que estavam presentes na casa do rico Cálias em ocasião da visita do sofista 

Protágoras: 

[...] estava deitado Pausânias de Cerames e, com ele, um rapaz ainda 
bastante jovem – eu diria bem nascido e bem criado, e certamente, muito 
atraente. Penso ter ouvido que seu nome era Agatão, e não me admiraria se 
descobrisse ser ele o favorito de Pausânias. 

 

παρεκάθηντο δὲ αὐτῷ ἐπὶ ταῖς πλησίον κλίναις Παυσανίας τε ὁ ἐκ 
Κεραμέων καὶ μετὰ Παυσανίου νέον τι ἔτι μειράκιον, ὡς μὲν γᾦμαι 
καλόν τε κἀγαθὸν τὴν φύσιν, τὴν δ' οὖν ἰδέαν πάνυ καλός. ἔδοξα 
ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι Ἀγάθωνα, καὶ οὐκ ἂν θαυμάζοιμι εἰ παιδικὰ 
Παυσανίου τυγχάνει ὤν. (PLATÃO. Protágoras, 315 d-e). 

 

 O próprio Platão, através do comediógrafo Aristófanes em seu discurso sobre 

Eros, dá-nos a entender que Agatão relacionava-se com Pausânias ainda na vida adulta 

(PLATÃO. Banquete, 193b-c) Xenofonte, em seu diálogo também intitulado Banquete, 

menciona a relação amorosa entre Pausânias e o poeta trágico Agatão, referenciando seu 

discurso no diálogo platônico como uma defesa aos intemperantes (XENOFONTE. Banquete, 

VIII 32-33). Contudo, Xenofonte parece ter confundido o teor do discurso de Pausânias com o 

de Fedro. Kenneth Dover complementa: 

O próprio Pausânias é representado por Platão (Prt. 315de) como erastes de 
Agatão quando este tinha cerca de dezoito anos e como alguém que 
permaneceu assim mais de doze anos depois (a data dramática fictícia do 
Bnq. é 416 a.C.) quando Agatão já se tornara um dramatugo estabelecido 
(Bnq. 193b; cf. Xen. Smp. 8.32). Quando Agatão emigrou para a Macedônia, 
entre 411 e 405 a.C., Pausânias, aparentemente, seguiu-o para lá. Por isso, 
ele tem um motivo pessoal forte para apresentar os erastai que transformam 
o seu Eros numa relação duradoura como superiores àqueles cujo interesse 
em determinado eromenos é mais passageiro, e em apresentar a própria 
duração como uma justificativa para a relação homossexual original 
(DOVER, 1994, p.122). 

 

 Notamos que Pausânias é mencionado entre os autores antigos sempre como o 

erastés de Agatão. Isso leva-nos a inferir que a relação entre erastés e erómenos era, por 

vezes, tão intensa, que poderia constituir-se em um elemento de identificação entre os 
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envolvidos. Após o período destinado ao exercício da pederastia, a relação entre as partes 

deveria se transformar em philia, permanecendo no decorrer da vida de ambos.    

  Entendemos que, além de tentar demonstrar que a pederastia era um ato louvável, 

Platão quis ainda ratificar que Pausânias não era um erastés tão ruim quanto falavam, 

registrando neste discurso demasiada preocupação sobre a maneira como alguns erastai 

conduziam sua relação com seus respectivos erómenoi.  

 No discurso de Pausânias, a pederastia ateniense confunde-se com a prática da 

filosofia socrática (SANTORO, 2007, p.88), pois como bem observa Dover:  

[...] para Platão, na medida em que um filósofo se liberta de sua preocupação 
com o próprio corpo, e com o mundo material, sempre progredindo, em 
direção ao alto, através da razão, ele se tornará cada vez mais consciente de 
que a razão e o amor são convergentes, até atingirem um ponto final no qual 
se fundem (DOVER, 1994, p.28). 

 

 O Banquete é uma tentativa de defender Sócrates e sua Filosofia. Sabemos que em 

399 a.C. o mestre filósofo foi condenado à morte por cicuta sob a acusação de impiedade e de 

ter corrompido a juventude (MOSSÉ, 1990, p.99). No período clássico, em decorrência de se 

constituírem, muitas vezes, em espaço de discussões políticas por parte de grupos 

aristocráticos contrários ao regime democrático, os banquetes gregos passaram a não deter o 

mesmo prestígio que possuíam durante o período arcaico, sobretudo, com a restauração da 

Democracia em 403 a.C (GARNSEY, 2002, p.128). Notamos a intenção platônica de 

demonstrar ao leitor que a filosofia socrática era condizente com o ideal da kalokagathia e 

que o seu relacionamento de Sócrates com os jovens não poderia ser melhor. 

 

2.3.2 – O discurso de Erixímaco: Eros como equilíbrio 

 Com a finalização do logos de Pausânias, o próximo a falar deveria ser 

Aristófanes, mas por estar com um acesso de soluços decorrente de um empanturramento, foi 
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dada a vez a Erixímaco (PLATÃO. Banquete, 185c-d). O médico inicia afirmando que 

Pausânias não finalizou seu discurso de forma satisfatória, se encarrengando, então, de fazê-

lo. Erixímaco elogia a classificação dupla de Eros realizada por Pausânias, mas expande a 

influência do deus aos animais, aos objetos, às plantas e a todos os demais seres sobre a terra, 

além de pertencer o deus também às coisas divinas (PLATÃO. Banquete, 185e - 186b). Para 

ele, o corpo seria portador das duas espécies de amor identificadas por Pausânias: 

A natureza dos corpos, com efeito, comporta esse duplo Eros: o sadio e o 
doentio são cada um reconhecidamente um estado diverso e dessemelhante, 
e o dessemelhante deseja e ama o dessemelhante.  

ἡ γὰρ φύσις τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔχει· τὸ γὰρ 
ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμένως ἕτερόν τε καὶ 
ἀνόμοιόν ἐστι, τὸ δὲ ἀνόμοιον ἀνομοίων ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾷ. (PLATÃO. 
Banquete, 186b). 

 

 Erixímaco identifica Eros com a própria prática da medicina e da música, pois 

essas duas artes seriam capazes de estabelecer a harmonia entre elementos discordantes 

presentes no homem e na natureza: 

A medicina, portanto, como estou dizendo, é toda ela dirigida nos traços 
deste deus, assim como também a ginástica e a agricultura; e quanto à 
musica, é a todos evidente, por pouco que se lhe preste atenção, que ela se 
comporta segundo esses mesmos princípios, como provavelmente parece 
querer dizer Heráclito, que aliás em sua expressão não é feliz. A unidade, diz 
ele com efeito, “discordando em si mesma, consigo mesmo concorda, como 
numa harmonia de arco e lira”. Ora, é grande absurdo dizer que uma 
hamornia está discordando ou resulta do que está discordando. Mas talvez o 
que ele queria dizer era o seguinte, que do agudo e do grave, antes 
discordantes e posteriormente combinados, ela  resultou, graças à arte 
musical. Pois não é sem dúvida do agudo e do grave ainda em discordância 
que pode resultar a harmonia; a harmonia é consonância, consonância é uma 
certa combinação – e combinação de discordantes, enquanto discordam, é 
impossível, e inversamente o que  discorda e não combina é impossível 
harmonizar – assim como também o ritmo, que resulta do rápido e do lento, 
antes dissociados e depois combinados. A combinação em todos esses casos, 
assim como lá foi a medicina, aqui é a música que estabelece, suscitando 
amor e concordia entre uns e outros; e assim, também a música, no tocante à 
harmonia e ao ritmo, é ciência dos fenômenos amorosos.  

ἥ τε οὖν ἰατρική, ὥσπερ λέγω, πᾶσα διὰ τοῦ θεοῦ τούτου κυβερνᾶται, 
ὡσαύτως δὲ καὶ γυμναστικὴ καὶ γεωργία· μουσικὴ  

δὲ καὶ παντὶ κατάδηλος τῷ καὶ σμικρὸν προσέχοντι τὸν νοῦν ὅτι κατὰ 
ταὐτὰ ἔχει τούτοις ὥσπερ ἴσως καὶ Ἡράκλειτος βούλεται λέγειν, ἐπεὶ 
τοῖς γε ῥήμασιν οὐ καλῶς λέγει. τὸ ἓν γάρ φησι “διαφερόμενον αὐτὸ 
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αὑτῷ συμφέρεσθαι”,“ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας.” ἔστι δὲ 
πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν φάναι διαφέρεσθαι ἢ ἐκ διαφερομένων ἔτι εἶναι. 
ἀλλὰ ἴσως τόδε ἐβούλετο λέγειν, ὅτι ἐκ διαφερομένων πρότερον τοῦ 
ὀξέος καὶ βαρέος, ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντων γέγονεν ὑπὸ τῆς 
μουσικῆς τέχνης. οὐ γὰρ δήπου ἐκ διαφερομένων γε ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ 
βαρέος ἁρμονία ἂν εἴη· ἡ γὰρ ἁρμονία συμφωνία ἐστίν, συμφωνία δὲ 
ὁμολογία τις – ὁμολογίαν δὲ ἐκ διαφερομένων, ἕως ἂν διαφέρωνται, 
ἀδύνατον εἶναι· διαφερόμενον δὲ αὖ καὶ μὴ ὁμολογοῦν ἀδύνατον 
ἁρμόσαι – ὥσπερ γε καὶ ὁ ῥυθμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ βραδέος, ἐκ 
διενηνεγμένων πρότερον, ὕστερον δὲ ὁμολογησάντων γέγονε. τὴν δὲ 
ὁμολογίαν πᾶσι τούτοις, ὥσπερ ἐκεῖ ἡ ἰατρική, ἐνταῦθα ἡ μουσικὴ 
ἐντίθησιν, ἔρωτα καὶ ὁμόνοιαν ἀλλήλων ἐμποιήσασα· καὶ ἔστιν αὖ 
μουσικὴ περὶ ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἐρωτικῶν ἐπιστήμη.  (PLATÃO. 
Banquete, 186e–187a). 

 

 O médico reforça a idéia de que é preciso existir a hamonia entre as partes 

dissimétricas para que possa haver o equilíbrio. Embora neste momento a análise de 

Erixímado esteja centrada na saúde e na composição musical, adiante, ele a estende aos 

relacionamentos amorosos entre os homens: 

Pois de novo revém a mesma ideia, que aos homens moderados, e para que 
mais moderados se tornem os que ainda não sejam, deve-se asquiescer e 
conservar o seu amor, que é belo, o celestial, Eros da musa Urânia; o outro, o 
de Polímnia66, é o popular, que com precaução, se deve trazer àqueles a 
quem se traz, a fim de que se colha o seu prazer sem que nenhuma 
intemperança ele suscite [...]. 

πάλιν γὰρ ἥκει ὁ αὐτὸς λόγος, ὅτι τοῖς μὲν κοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ ὡς ἂν κοσμιώτεροι γίγνοιντο οἱ μήπω ὄντες, δεῖ χαρίζεσθαι καὶ 
φυλάττειν τὸν τούτων  ἔρωτα, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ καλός, ὁ οὐράνιος, ὁ 
τῆς Οὐρανίας μούσης Ἔρως· ὁ δὲ Πολυμνίας ὁ πάνδημος, ὃν δεῖ 
εὐλαβούμενον προσφέρειν οἷς ἂν προσφέρῃ, ὅπως ἂν τὴν μὲν ἡδονὴν 
αὐτοῦ καρπώσηται [...] (PLATÃO. Banquete, 187d-e). 

 

 O discurso de Erixímaco enfoca a importância da moderação e do equilíbrio para 

o bem estar de todos os seres vivos, corroborando a ideia de Michel Foucault, já apresentada 

por nós, acerca do autocontrole que os cidadãos deveriam possuir. A abordagem de Erixímaco 

sobre a pederastia é breve, porém, reforça a ideia de que é necessário moderação e equilíbrio 

em relação a Eros, expandindo sua análise também ao envolvimento entre homens e 

                                                           
66 Diferente de Pausânias, Erixímaco associou o amor popular àquele inspirado pelas Musas, cantoras divinas. 
Polímnia é uma das nove Musas, filhas de Zeus e de Mnemósine (GRIMAL, 1992, p.319-320). 
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mulheres, e como regulador de todas as ações vitais. Erixímaco encerra sua fala convidando o 

comediógrafo Aristófanes para completá-lo em seu discurso: 

Assim, múltiplo e grande, ou melhor, universal é o poder que em geral tem 
todo Eros, mas aquele que em torno do que é bom se consuma com 
sabedoria e justiça, entre nós como entre os deuses, é o que tem o máximo 
poder e toda felicidade nos prepara, pondo-nos em condições de não só entre 
nós mantermos convívio e amizade, como também com os que são mais 
poderosos que nós, os deuses. Em conclusão, talvez também eu, louvando 
Eros, muita coisa estou deixando de lado, não todavia por minha vontade. 
Mas se algo omite, é tua tarefa, ó Aristófanes, completar; ou se outro modo 
tens em mente de elogiar o deus, elogia-o, uma vês que teu soluço já o 
fizeste cessar.  

 Οὕτω πολλὴν καὶ μεγάλην, μᾶλλον δὲ πᾶσαν δύναμιν ἔχει συλλήβδην 
μὲν ὁ πᾶς Ἔρως, ὁ δὲ περὶ τἀγαθὰ μετὰ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης 
ἀποτελούμενος καὶ παρ' ἡμῖν καὶ παρὰ θεοῖς, οὗτος τὴν μεγίστην 
δύναμιν ἔχει καὶ πᾶσαν ἡμῖν εὐδαιμονίαν παρασκευάζει καὶ ἀλλήλοις 
δυναμένους ὁμιλεῖν καὶ φίλους εἶναι καὶ τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν θεοῖς. ἴσως 
μὲν οὖν καὶ ἐγὼ τὸν Ἔρωτα ἐπαινῶν πολλὰ παραλείπω, οὐ μέντοι 
ἑκών γε. ἀλλ' εἴ τι ἐξέλιπον, σὸν ἔργον, ὦ Ἀριστόφανες, ἀναπληρῶσαι· 
ἢ εἴ πως ἄλλως ἐν νῷ ἔχεις ἐγκωμιάζειν τὸν θεόν, ἐγκωμίαζε, ἐπειδὴ καὶ 
τῆς λυγγὸς πέπαυσαι. (PLATÃO. Banquete, 188 d - e). 

 

 Platão demonstra demasiada preocupação em relação aos benefícios e aos 

malefícios que Eros poderia ocasionar na vida dos homens e utiliza um médico como porta 

voz dessa inquietação. Embora seja a força motriz da vida, a influência de Eros também pode 

gerar desequilíbrio se não for conduzida de maneira harmoniosa entre amado e amante, 

resultando em relações desvirtuadas que não atingiriam o propósito da kalokagathia. 

 

2.3.3 – O discurso de Aristófanes: o Mito dos Andróginos 

 Toma a palavra, então, Aristófanes, o principal representante da comédia antiga 

ateniense, que elabora um dos discursos mais importantes dessa obra para a análise das 

relações pederásticas em Atenas neste período: O Mito dos Andróginos. Aristófanes afirma 

que nos primórdios existiam três gêneros humanos: o masculino, o feminino e o andrógino. 

Esse último era um ser duplo, com duas faces e oito membros, possuindo uma grande força. 

Havia andróginos com uma metade masculina e outra feminina, e outros com as duas metades 
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masculinas ou duas femininas. Certo dia, os andróginos revoltaram-se contra os deuses e 

foram divididos em dois, sendo assim condenados por Zeus a procurarem por toda a 

humanidade a sua metade verdadeira. Desde então, as pessoas passaram a buscar na sua 

“outra metade” aquilo que não encontram em si.  

 Para Aristófanes, não é o prazer em si que atrai os amantes, mas a saciedade que 

tal prazer pode lhes proporcionar, de forma que o prazer não é o que determina o amor, mas é 

o que acalma o ardor que move a natureza humana (SANTORO, 2007, p.98 - 99). Após 

relatar a estória dos andróginos, Aristófanes eleva a honra e a moral dos que procuram sua 

outra metade nos rapazes, afirmando que, ao invés de ser uma atitude vergonhosa, é uma 

prova de audácia e coragem por parte de quem a pratica: 

E todos os que são corte de um macho perseguem o macho, e enquanto são 
crianças, como parte do macho, gostam dos homens e se comprazem em 
deitar-se com os homens e a eles se enlaçar, e são estes os melhores meninos 
e adolescentes, os de natural mais corajoso. Dizem alguns, é verdade, que 
eles são despudorados, mas estão mentindo; pois não é por despudor que 
fazem isso, mas por audácia, coragem e masculinidade, porque acolhem o 
que lhes é semelhante. Uma prova disso é que, uma vez amadurecidos, são 
os únicos que chegam a ser homens para a política, os que são desse tipo. E 
quando se tornam homens, são os jovens que eles amam, e a casamentos e 
procriação naturalmente eles não lhe dão atenção, embora por lei a isso 
sejam forçados, mas se contentam em passar a vida um com o outro, 
solteiros. 

ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά εἰσι, τὰ ἄρρενα διώκουσι, καὶ τέως μὲν ἂν παῖδες 
ὦσιν, ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας καὶ χαίρουσι 
συγκατακείμενοι καὶ συμπεπλεγμένοι τοῖς ἀνδράσι, καί εἰσιν οὗτοι 
βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ μειρακίων, ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει. 
φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι· οὐ γὰρ ὑπ' 
ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν ἀλλ' ὑπὸ θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ 
ἀρρενωπίας, τὸ ὅμοιον αὐτοῖς ἀσπαζόμενοι. μέγα δὲ τεκμήριον· καὶ γὰρ 
τελεωθέντες μόνοι ἀποβαίνουσιν εἰς τὰ πολιτικὰ ἄνδρες οἱ τοιοῦτοι. 
ἐπειδὰν δὲ ἀνδρωθῶσι, παιδεραστοῦσι καὶ πρὸς γάμους καὶ 
παιδοποιίας οὐ προςέχουσι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ νόμου 
ἀναγκάζονται· ἀλλ' ἐξαρκεῖ αὐτοῖς μετ' ἀλλήλων καταζῆν ἀγάμοις. 
(PLATÃO. Banquete, 191e – 192 b). 

 

 A leitura isolada deste trecho do discurso pode levar-nos a acreditar que 

Aristófanes realiza um elogio aos contatos homoeróticos em Atenas, porém o próprio 
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comediógrafo assinala mais adiante que apesar de tal afeição entre os homens e os rapazes, 

em momento algum se pode afirmar que houvesse uma união sexual entre eles: 

Quando então se encontra com aquele mesmo que é a sua própria metade, 
tanto o amante do jovem como qualquer outro, então extraordinárias são as 
emoções que sentem, de amizade, intimidade e amor, a ponto de não 
quererem por assim dizer separar-se um do outro nem por um pequeno 
momento. E os que continuam um com o outro pela vida a fora são estes, os 
quais nem saberiam dizer o que querem que lhes venha da parte um do outro. 
A ninguém, com efeito, pareceria que se trata de união sexual [...]. 

πάντως μὲν οὖν ὁ τοιοῦτος παιδεραστής τε καὶ φιλεραστὴς γίγνεται, 
ἀεὶ τὸ συγγενὲς ἀσπαζόμενος. ὅταν μὲν οὖν καὶ αὐτῷ  

ἐκείνῳ ἐντύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει καὶ ὁ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς, τότε 
καὶ θαυμαστὰ ἐκπλήττονται φιλίᾳ τε καὶ οἰκειότητι καὶ ἔρωτι, οὐκ 
ἐθέλοντες ὡς ἔπος εἰπεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν χρόνον. καὶ 
οἱ διατελοῦντες μετ' ἀλλήλων διὰ βίου οὗτοί εἰσιν, οἳ οὐδ' ἂν ἔχοιεν 
εἰπεῖν ὅτι βούλονται σφίσι παρ' ἀλλήλων γίγνεσθαι. οὐδενὶ γὰρ ἂν 
δόξειεν τοῦτ' εἶναι ἡ τῶν ἀφροδισίων συνουσία (PLATÃO. Banquete, 
192 b - c). 

 

 Fica evidente que, para os atenienses do período clássico, uma união amorosa não 

era, necessariamente, sexual. Esse era o princípio das relações entre erastai e erómenoi: amar-

se sem estabelecer um contato sexual entre si. É claro que toda regra tem sua exceção; porém, 

era desonroso um rapaz, futuro cidadão de Atenas, se submeter a uma penetração. 

 Para Foucault, o discurso de Aristófanes no Banquete trata-se de uma exceção em 

relação aos demais discursos da obra, já que ao invés de apresentar a arte do cortejo calcada 

na dissimetria de idade entre erastai e erómenoi, o comediógrafo estabelece uma simetria 

entre eles, uma vez que ambos são partes do mesmo ser que outrora fora dividido. Neste 

sentido, há a negação da existência de feminilidade entre os praticantes da pederastia, pois se 

erastai e erómenoi são partes de um macho, são seres essencialmente viris (FOUCAULT, 

2003, p.204-205). O comediógrafo é o único presente no banquete que não enaltece a relação 

pederástica e ainda zomba de Pausânias e Agatão, que mesmo passados anos desde o término 

do período destinado à pederastia, parecem ter algum laço amoroso: 

O motivo disso é que nossa antiga natureza era assim e nós éramos um todo; 
e portanto ao desejo e procura do todo que se dá o nome de amor. 



124 
 

τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι ἡ ἀρχαία φύσις ἡμῶν ἦν αὕτη καὶ ἦμεν 
ὅλοι· τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα. (PLATÃO. 
Banquete, 192 e). 

E que não me suspeite Erixímaco, fazendo comédia de meu discurso, que é a 
Pausânias e Agatão que me estou referindo – talvez também estes se 
encontrem no número desses e são ambos de natureza máscula – mas eu, no 
entanto, estou dizendo a respeito de todos, homens e mulheres, que é assim 
que nossa raça se tornaria feliz, se plenamente realizássemos o amor e seu 
próprio amado cada um encontrasse, tornado à sua primitiva natureza. 

καὶ μή μοι ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν λόγον, ὡς Παυσανίαν 
καὶ Ἀγάθωνα λέγω – ἴσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι τούτων τυγχάνουσιν 
ὄντες καί εἰσιν ἀμφότεροι τὴν φύσιν ἄρρενες – λέγω δὲ οὖν ἔγωγε καθ' 
ἁπάντων καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὅτι οὕτως ἂν ἡμῶν τὸ γένος 
εὔδαιμον γένοιτο, εἰ ἐκτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα καὶ τῶν παιδικῶν τῶν 
αὑτοῦ ἕκαστος τύχοι εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν. (PLATÃO. 
Banquete, 193 b – c). 

 

 Não sabemos se de fato o comparecimento de Aristófanes neste encontro é 

histórico, nem em relação aos demais personagens. Todavia, a presença do comediógrafo 

neste diálogo pode parecer, a priori, curiosa, uma vez que ele ridicularizou em suas peças 

tanto Sócrates, em As Nuvens (423 a.C.), quanto o anfitrião do banquete em As 

Tesmoforiantes (411 a.C.), conforme discutimos anteriormente. A respeito da acusação de 

Sócrates por Aristófanes em suas comédias, Santoro nos elucida: 

A tradição platônica tende a subestimar o discurso de Aristófanes, não 
somente por derrisão ao gênero cômico, mas principalmente por que 
chegaram com o preconceito alimentado pelo discurso de Defesa de 
Sócrates, no processo que o condenou à morte, em que o filósofo cita a 
comédia como a primeira expressão pública de seus acusadores. Mas 
Sócrates estava debochando dos acusadores, dizendo explicitamente que 
eram mais ridículos do que as personagens de uma comédia, só não entende 
quem não lê de bom humor (SANTORO, 2007, p.96-97). 

  

 Platão tinha apreço pela poesia e em sua juventude havia escrito textos trágicos. A 

presença de Aristófanes demonstra que Platão reconhecia a importância da opinião do 

comediógrafo para a sociedade ateniense. Ainda que o discurso de Aristófanes não seja um 

elogio à pederastia, sua fala é de grande importância para a constatação de que a opinião 

ateniense sobre este relacionamento era heterogênea.  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=As_tesmoforiantes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=As_tesmoforiantes&action=edit&redlink=1
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2.3.4 – O discurso de Agatão: Eros enquanto erastés e erómenos 

 O próximo a falar é o anfitrião do banquete, o poeta Agatão. Ao contrário de seus 

antecessores, Agatão não discursa a respeito dos benefícios de Eros na vida do homens, mas 

tece um elogio ao próprio deus: 

Eu não quero primeiro dizer como devo falar, e depois falar. Parece-me, com 
efeito, que todos os que antes falaram, não era o deus que elogiavam, mas os 
homens que felicitavam pelos bens de que o deus lhes é causador; qual 
poderem é a sua natureza, em virtude da qual ele faz tais dons, ninguém o 
disse. Ora, a única maneira correta de qualquer elogio a qualquer um é, no 
discurso, explicar em virtude de que natureza vem a ser causa de tais efeitos 
aquele de quem se estiver falando. Assim então com o Amor, é justo que 
também nós primeiro o louvemos em sua natureza, tal qual ele é, e depois os 
seus dons. 

Ἐγὼ δὲ δὴ βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν ὡς χρή με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. 
δοκοῦσι γάρ μοι πάντες οἱ πρόσθεν εἰρηκότες οὐ τὸν θεὸν ἐγκωμιάζειν 
ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώπους εὐδαιμονίζειν τῶν ἀγαθῶν ὧν ὁ θεὸς αὐτοῖς 
αἴτιος· ὁποῖος δέ τις αὐτὸς ὢν ταῦτα ἐδωρήσατο, οὐδεὶς εἴρηκεν. εἷς δὲ 
τρόπος ὀρθὸς παντὸς ἐπαίνου περὶ παντός, λόγῳ διελθεῖν οἷος οἵων 
αἴτιος ὢν τυγχάνει περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ᾖ. οὕτω δὴ τὸν Ἔρωτα καὶ ἡμᾶς 
δίκαιον ἐπαινέσαι πρῶτον αὐτὸν οἷός ἐστιν, ἔπειτα τὰς δόσεις. 
(PLATÃO. Banquete, 194 e - 195 a). 

 

 Para essa pesquisa, o ponto mais relevante deste discurso são as características 

que Agatão atribui a eros: beleza e juventude, algumas das qualidades que os erastai 

buscavam em seus erómenoi para que os mesmos fossem dignos da pederastia. Em relação à 

juventude, Agatão afirma que eros: 

[...] é o mais jovens dos deuses, ó Fedro. E uma grande prova do que digo 
ele próprio fornece, quando em fuga foge da velhice, que é rápida 
evidentemente, e que em todo caso, mais rápida do que devia, para nós se 
encaminha.  

πρῶτον μὲν νεώτατος θεῶν, ὦ Φαῖδρε. Μέγα δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ 
αὐτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ τὸ γῆρας, ταχὺ ὂν δῆλον ὅτι· θᾶττον 
γοῦν τοῦ δέοντος ἡμῖν προσέρχεται. (PLATÃO. Banquete, 195 a-b).  

 

 Eros foge da velhice; logo seu objetivo maior são os jovens, dotados do vigor e da 

beleza da vida que ainda se inicia, necessitando orientação e cuidados especiais. Dentro do 

processo de formação social no qual a pederastia estava calcada, os erómenoi deveriam 
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possuir muitas das qualidades descritas por Agatão, tais como prudência, coragem, 

temperança e sabedoria, conforme observamos nos dois trechos a seguir: 

Sobre a beleza do deus já é isso bastante e, no entanto ainda muita coisa 
resta; sobre a virtude do Amor devo, pois disso falar, principalmente que 
Amor não comete nem sofre injustiça, nem de um deus ou contra um deus, 
nem de um homem ou contra um homem.  

Περὶ μὲν οὖν κάλλους τοῦ θεοῦ καὶ ταῦτα ἱκανὰ καὶ ἔτι πολλὰ λείπεται, 
περὶ δὲ ἀρετῆς Ἔρωτος μετὰ ταῦτα λεκτέον, τὸ μὲν μέγιστον ὅτι Ἔρως 
οὔτ' ἀδικεῖ οὔτ' ἀδικεῖται οὔτε ὑπὸ θεοῦ οὔτε θεόν, οὔτε ὑπ' ἀνθρώπου 
οὔτε ἄνθρωπον. (PLATÃO. Banquete, 196 b). 

Além da justiça, da máxima temperança ele compartilha. É com efeito a 
temperança, reconhecidamente, o domínio sobre prazeres e desejos; ora, o 
Amor, nenhum prazer lhe é predominante; e se inferiores, seriam dominados 
por Eros e ele os dominaria, e dominando prazeres e desejos seria Eros 
excepcionalmente temperante. E também quanto à coragem, ao Amor ‘nem 
Ares se lhe opõe’. Com efeito, a Amor não pega Ares, mas Amor a Ares – o 
de Afrodite, segundo a lenda – e é mais forte o que pega do que é pegado: 
dominando assim o mais corajoso de todos, seria então ele o mais corajoso. 
Da justiça portanto, da temperança e da coragem do deus, está dito; da sua 
sabedoria porém resta dizer; o quanto possível então deve-se procurar não 
ser omisso. E em primeiro lugar, para que também eu por minha vez honre a 
minha arte como Erixímaco a dele, é um poeta o deus, e sábio, tanto que 
também a outro ele o faz; qualquer um em todo caso torna-se poeta, ‘mesmo 
que antes seja estranho às Musas’, desde que lhe toque o Amor.  

πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ σωφροσύνης πλείστης μετέχει. εἶναι γὰρ 
ὁμολογεῖται σωφροσύνη τὸ κρατεῖν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, Ἔρωτος δὲ 
μηδεμίαν ἡδονὴν κρείττω εἶναι· εἰ δὲ ἥττους, κρατοῖντ' ἂν ὑπὸ Ἔρωτος, 
ὁ δὲ κρατοῖ, κρατῶν δὲ ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ὁ Ἔρως διαφερόντως ἂν 
σωφρονοῖ. καὶ μὴν εἴς γε ἀνδρείαν Ἔρωτι “<οὐδ' Ἄρης ἀνθίσταται>.” 
οὐ γὰρ ἔχει Ἔρωτα Ἄρης, ἀλλ' Ἔρως Ἄρη – Ἀφροδίτης, ὡς λόγος – 
κρείττων δὲ ὁ ἔχων τοῦ ἐχομένου· τοῦ δ' ἀνδρειοτάτου τῶν ἄλλων 
κρατῶν πάντων ἂν ἀνδρειότατος εἴη. περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ 
σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας τοῦ θεοῦ εἴρηται, περὶ δὲ σοφίας λείπεται· 
ὅσον οὖν δυνατόν, πειρατέον μὴ ἐλλείπειν. καὶ πρῶτον μέν, ἵν' αὖ καὶ 
ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην τιμήσω ὥσπερ Ἐρυξίμαχος τὴν αὑτοῦ, 
ποιητὴς ὁ θεὸς σοφὸς οὕτως ὥστε καὶ ἄλλον ποιῆσαι· πᾶς γοῦν 
ποιητὴς γίγνεται, “<κἂν ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν>,” οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται. 
(PLATÃO. Banquete, 196 c–e). 

 

 O discurso de Agatão, segundo Werner Jaeger, atribui a eros traços que 

correspondem aos erómenoi e não aos erastai, como ocorreu nos discursos anteriores 

(JAEGER, 1986, p.505). Após concluir seu logos, Agatão foi aplaudido pelos que o ouviram, 

segundo Aristodemo, por ter sido um discurso à altura de seu talento e da dignidade do deus 

(PLATÃO. Banquete, 198a). Inicia-se, então, um típico diálogo maiêutico entre Sócrates e 
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Agatão, no qual o filósofo retoma algumas afirmações do tragediógrafo a fim de contruir um 

prelúdio para o seu próprio discurso: 

 - Vamos então, continuou Sócrates, recapitulemos o que foi dito. Não é 
certo que é Eros, primeiro de certas coisas e depois daquelas que ele tem 
necessidade? 
- Sim. 
- Depois disso então, lembra de que é que em teu discurso disseste ser Eros, 
se preferes, eu te lembrarei. Creio, com efeito, que foi mais ou menos assim 
que disseste, que aos deuses foram arranjadas suas questões através do amor 
do que é belo, pois do que é feio não havia amor. Não era mais ou menos 
assim que dizias? 
 - Sim, com certeza, disse Agatão. 
E acertadamente dizes, amigo, declarou Sócrates; e se é assim, não é certo 
que Eros seria da beleza, mas não da feiura? 
 - Sim, concordou Agatão. 
- Não está então admitido que aquilo de que é carente e que não tem é o que 
ele ama? 
- Sim, disse ele. 
- Eros é carente então de beleza e não a tem? 
- É forçoso. 
- E então? O que carece de beleza e de modo algum a possui, porventura 
dizes tu que é belo? 
- Não, sem dúvida. 
- Ainda admites por conseguinte que Eros é belo, se isso é assim? 
- É bem provável, ó Sócrates, que nada sei então do que disse. 
- E no entanto, prosseguiu Sócrates, bem que foi belo o que disseste, Agatão. 
Mas dize-me ainda uma pequena coisa: o que é bom não te parece que 
também é belo? 
- Parece-me, sim. 
- Se portanto Eros é carente do que é belo, e o que é bom é belo, também do 
que é bom ele seria carente. 
- Eu não poderia, ó Sócrates, disse Agatão, contradizer-te; mas seja assim 
como tu dizes. 
- É à verdade, caro Agatão, que não podes contradizer, pois a Sócrates não é 
nada difícil. 
 
Ἴθι δή, φάναι τὸν Σωκράτη, ἀνομολογησώμεθα τὰ εἰρημένα. ἄλλο τι 
ἔστιν ὁ Ἔρως πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα τούτων ὧν ἂν ἔνδεια παρῇ 
αὐτῷ;  
Ναί, φάναι.  
 Ἐπὶ δὴ τούτοις ἀναμνήσθητι τίνων ἔφησθα ἐν τῷ λόγῳ εἶναι τὸν 
Ἔρωτα· εἰ δὲ βούλει, ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἶμαι γάρ σε οὑτωσί πως 
εἰπεῖν, ὅτι τοῖς θεοῖς κατεσκευάσθη τὰ πράγματα δι' ἔρωτα καλῶν· 
αἰσχρῶν γὰρ οὐκ εἴη ἔρως. οὐχ οὑτωσί πως ἔλεγες;  
Εἶπον γάρ, φάναι τὸν Ἀγάθωνα.  
Καὶ ἐπιεικῶς γε λέγεις, ὦ ἑταῖρε, φάναι τὸν Σωκράτη· καὶ εἰ τοῦτο 
οὕτως ἔχει, ἄλλο τι ὁ Ἔρως κάλλους ἂν εἴη ἔρως, αἴσχους δὲ οὔ; 
Ὡμολόγει.  
Οὐκοῦν ὡμολόγηται, οὗ ἐνδεής ἐστι καὶ μὴ ἔχει, τούτου  
ἐρᾶν;  
Ναί, εἰπεῖν.  
Ἐνδεὴς ἄρ' ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει ὁ Ἔρως κάλλος.  
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Ἀνάγκη, φάναι.  
Τί δέ; τὸ ἐνδεὲς κάλλους καὶ μηδαμῇ κεκτημένον κάλλος  
ἆρα λέγεις σὺ καλὸν εἶναι;  
Οὐ δῆτα.  
Ἔτι οὖν ὁμολογεῖς Ἔρωτα καλὸν εἶναι, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;  
Καὶ τὸν Ἀγάθωνα εἰπεῖν Κινδυνεύω, ὦ Σώκρατες, οὐδὲν  
εἰδέναι ὧν τότε εἶπον.  
Καὶ μὴν καλῶς γε εἶπες, φάναι, ὦ Ἀγάθων. ἀλλὰ σμικρὸν ἔτι εἰπέ· 
τἀγαθὰ οὐ καὶ καλὰ δοκεῖ σοι εἶναι;  
Ἔμοιγε.    
Εἰ ἄρα ὁ Ἔρως τῶν καλῶν ἐνδεής ἐστι, τὰ δὲ ἀγαθὰ καλά, κἂν τῶν 
ἀγαθῶν ἐνδεὴς εἴη.  
Ἐγώ, φάναι, ὦ Σώκρατες, σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν, ἀλλ' οὕτως 
ἐχέτω ὡς σὺ λέγεις.  
Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι, ὦ φιλούμενε Ἀγάθων, δύνασαι 
ἀντιλέγειν, ἐπεὶ Σωκράτει γε οὐδὲν χαλεπόν (PLATÃO. Banquete, 201 a-
c). 
 

 A conversa entre Sócrates e Agatão abordou uma característica de Eros que será 

defendida pelo filósofo em seu discurso: a carência (ἐνδεής). Eros é desejo e, assim sendo, 

anseia por aquilo que não possui. Carentes também são erastés e erómenos: o amante da 

juventude e vigor do jovem, e o amado, da sabedoria do adulto. O termo endeés67 também 

pode ser traduzido por “necessitado de”, “deficiente de”, “na falta de”, sentidos semelhantes 

ao de póthos, que significa “sentir falta de algo”, conforme definimos no primeiro capítulo 

desta Tese. Deste modo, Eros estabelece um elo entre erastai e erómenoi, auxiliando-os na 

busca por aquilo o que lhes faz falta. Tal característica de Eros é analisada por nós no logos a 

seguir, proferido pelo mestre filosofo.  

 

2.3.5 – O discurso de Sócrates: Eros intermediário entre os homens e os deuses 

 Após todos os convivas terminarem seus erotikoi logoi, Sócrates resolve por fim 

elaborar seu próprio discurso. Platão insere a fala de Sócrates logo após Agatão como um 

recurso dialético: contrapõe o poeta, belo e refinado, à figura de Sócrates, de aparência 

                                                           
67  A tradução aqui utilizada foi extraída do A Greek-English Lexicon, disponível em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3De)ndeh%2Fs. 
Acessado em 21/03/2012. 
 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3De)ndeh%2Fs
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grosseira, mas imensamente mais sábio. Isso nos leva a concluir que o intento de Platão é 

demonstrar Eros como o anseio por aquilo que é belo, mas uma beleza muito mais 

relacionada à alma que aos corpos esculturais. E neste caso, a beleza de Sócrates supera em 

demasia a de Agatão. 

 Trabattoni nos chama a atenção para o fato de Sócrates criticar em seus 

antecessores o fato de seus discursos serem carentes de verdade, pois, por se tratar de um 

deus, Eros foi a todo momento lisonjeado:  

[...] se realmente se quer louvar alguém, é necessário que se diga sempre e 
somente a verdade, não se devem contrar falsidades somente para bajulá-lo. 
Talvez por que partiram do pressuposto tradicional que Eros era um deus, 
todos os oradores se sentiram na obrigação de demonstrar que o amor é uma 
coisa boa. Mas, depois de um breve diálogo com Agatão, Sócrates 
demonstra que não é assim, ou seja, que o amor não pode ser bom 
(TRABATTONI, 2010, p.149-150). 

 

 Embora Sócrates tome a palavra, não discursa utilizando-se de ideias próprias, 

mas fazendo uso da fala da sacerdotisa Diotima de Mantinéia. É inusitado o emprego da 

figura feminina para a elaboração de uma fala tão importante quanto a de Diotima, uma vez 

que as mulheres não recebiam uma formação intelectual, destinada somente aos homens, e 

não participavam de discussões filosóficas. No entanto, é através dela que Platão expõe sua 

concepção de amor nesta obra, diferente de como fez em Lisis e em Fedro, nas quais a 

exprimia diretamente pela boca de seu mestre. Diotima é uma sacerdotisa e, assim sendo, não 

fala por si, mas é veículo de uma potência divina. Sócrates não esclarece por qual deus 

Diotima se expressa, mas afirma ela ser sábia em muitos assuntos: 

O discurso que sobre Eros eu ouvi um dia, de uma mulher de Mantinéia, 
Diotima, que nesse assunto era entendida e em muitos outros – foi ela que 
uma vez, porque os atenienses ofereceram sacrifícios para conjurar a peste, 
fez por dez anos recuar a doença, e era ela que me instruía nas questões de 
amor – o discurso então que me fez aquela mulher eu tentarei repetir-vos, a 
partir do que foi admitido por mim e por Agatão, com meus próprios 
recursos e como eu puder.  

τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ τοῦ Ἔρωτος, ὅν ποτ' ἤκουσα γυναικὸς 
Μαντινικῆς Διοτίμας, ἣ ταῦτά τε σοφὴ ἦν καὶ ἄλλα πολλά – καὶ 
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Ἀθηναίοις ποτὲ θυσαμένοις πρὸ τοῦ λοιμοῦ δέκα ἔτη ἀναβολὴν ἐποίησε 
τῆς νόσου, ἣ δὴ καὶ ἐμὲ τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεν – ὃν οὖν ἐκείνηἔλεγε λόγον, 
πειράσομαι ὑμῖν διελθεῖν ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐμοὶ καὶ Ἀγάθωνι, 
αὐτὸς ἐπ' ἐμαυτοῦ, ὅπως ἂν δύνωμαι (PLATÃO. Banquete, 201d-e). 

 

 Diotima não apresenta Eros nem como um deus nem como um mortal, mas como 

algo intermediário aos dois, um δαιμον. Ao narrar sua genealogia, Diotima busca indicar a 

natureza de Eros e justificar porque Eros é provido de beleza e sabedoria e ao mesmo tempo 

carente de ambos: isso se dá pelo fato deste daimon ser filho tanto da Pobreza quanto do 

Recurso: 

Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se 
encontrava também o filho de Prudência, Recurso. Depois que acabaram de 
jantar, veio para esmolar do festim a Pobreza, e ficou pela porta. Ora, 
Recurso, embriagado com o néctar – pois vinho ainda não havia -, penetrou 
o jardim de Zeus e, pesado, adormeceu. Pobreza então, tramando em sua 
falta de recurso engendrar um filho de Recurso, deita-se ao seu lado e pronto 
concebe Eros. Eis por que Eros ficou companheiro e servo de Afrodite, 
gerando em seu natalício, ao mesmo tempo que por natureza amante do belo, 
porque também Afrodite é bela. E por ser Eros o filho de Recurso e de 
Pobreza, foi esta a condição em que ele ficou. 

ὅτε γὰρ ἐγένετο ἡ Ἀφροδίτη, ἡστιῶντο οἱ θεοὶ οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ τῆς 
Μήτιδος ὑὸς Πόρος. ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτήσουσα οἷον δὴ 
εὐωχίας οὔσης ἀφίκετο ἡ Πενία, καὶ ἦν περὶ τὰς θύρας. ὁ οὖν Πόρος 
μεθυσθεὶς τοῦ νέκταροςοἶνος γὰρ οὔπω ἦν – εἰς τὸν τοῦ Διὸς κῆπον 
εἰσελθὼν βεβαρημένος ηὗδεν. ἡ οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν αὑτῆς 
ἀπορίαν παιδίον ποιήσασθαι ἐκ τοῦ Πόρου, κατακλίνεταί τε παρ' αὐτῷ 
καὶ ἐκύησε τὸν Ἔρωτα. διὸ δὴ καὶ τῆς Ἀφροδίτης ἀκόλουθος καὶ 
θεράπων γέγονεν ὁ Ἔρως, γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐκείνης γενεθλίοις, καὶ ἅμα 
φύσει ἐραστὴς ὢν περὶ τὸ καλὸν καὶ τῆς Ἀφροδίτης καλῆς οὔσης. ἅτε 
οὖν Πόρου καὶ Πενίας ὑὸς ὢν ὁ Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν. 
(PLATÃO. Banquete, 203 b-c). 

 

 Se Eros é um ser intermediário, ele não é feio e nem belo, nem sábio e nem 

ignorante. Por ser filho da Pobreza, há nele a carência de coisas belas e por isso as deseja, 

conforme elucida Trabattoni: 

A partir do momento em que a sabedoria (sophia) é uma das coisas mais 
belas que existem, desse ponto de vista, o amor se encontra na metade, entre  
a sabedoria e a ignorância, logo, é filo-sofo (204b): ou seja, não é sábio 
(sophós) nem totalmente ignorante, porque é um amante (philos) da 
sabedoria (TRABATTONI, 2010, p.151). 

 



131 
 

 Segundo Fernando Santoro, o discurso de Diotima retoma a ideia do amor como 

busca do preenchimento de uma carência, não de uma cara-metade como no mito de 

Aristófanes, mas na busca de uma integridade que só se realiza quando alcança a mais 

universal do belo em si mesmo, a beleza das ações virtuosas (SANTORO, 2007, p.108). 

Marina McCoy complementa assegurando que a alma humana apaixonada não é 

completamente feliz e nem completamente miserável, estando sempre em um estágio 

intermediário, que na presença do amado se sente feliz e na ausência, na miséria (MCCOY, 

2010, p.197-198).  

 Para Trabattoni, o discuso de Sócrates parece se desdobrar em dois objetivos, no 

qual o primeiro é o alcance do bem enquanto tal e, no segundo, extrair do eros bons frutos e 

colocá-los em prática (TRABATTONI, 2010, p.152). Werner Jaeger afirma que no discurso 

de Diotima, eros é descrito como uma força propulsora que se converte em educadora para o 

erastés, que o eleva de um grau inferior a um grau superior, pedagogicamente falando 

(JAEGER, 1986, p.511). É durante o processo pederástico que Eros se converte em fonte 

educadora, tanto em relação ao erastés, quanto também ao erómenos, e faz nascer discursos 

que refinarão os jovens futuros cidadãos. 

 

2.3.6 – O discurso de Alcibíades: inversão de papéis entre erastés e erómenos 

 A finalização do diálogo ocorre quando Alcibíades, estratego de Atenas, adentra o 

recinto aparentemente fingindo estar embriagado: 

E não muito depois se ouve a voz de Alcibíades no pátio, bastante 
embriagado, e a gritar alto, perguntando onde estava Agatão, pedindo que o 
levassem para junto de Agatão. 

Καὶ οὐ πολὺ ὕστερον Ἀλκιβιάδου τὴν φωνὴν ἀκούειν ἐν τῇ αὐλῇ 
σφόδρα μεθύοντος καὶ μέγα βοῶντος, ἐρωτῶντος ὅπου Ἀγάθων καὶ 
κελεύοντος ἄγειν παρ' Ἀγάθωνα. (PLATÃO. Banquete, 212 d).  
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 Diante desta possível embriaguez de Alcibíades, Erixímaco intervém e desafia o 

estratego a elogiar Eros. Alcibíades responde que não poderá discursar à altura dos demais, 

haja vista seu adiantado estado ébrio. Aproveitando-se da deixa, Erixímaco propõe então que 

este louve Sócrates (PLATÃO. Banquete, 214 c-d). Fernando Santoro observa que “Agatão 

louvou Eros como amado, Sócrates o corrigiu, louvando Eros como amante, e Alcibíades 

louva o mestre erastés dos banquetes, que foi o seu próprio amante” (SANTORO, 2007, 

p.115). Diferentemente dos demais convivas que elogiaram Eros de modo universal, 

Alcibíades vai trazer à tona em seu discurso recordações das intimidades que um dia tivera 

com Sócrates. 

 O discurso de Alcibíades tem início com a comparação de Sócrates às estátuas de 

silenos, figuras mitológicas representadas antropozoomorficamente, com o corpo de bode e 

feios rostos humanos. Contudo, possuíam estatuetas de deuses em seu interior. 

Analogicamente, Alcibíades afirma que a aparência de Sócrates é como a de um sileno e que 

seu interior é dotado de grande beleza. E, a exemplo do sátiro Mársias que seduzia homens 

através de seu aulos, Sócrates os encantara através de suas palavras: 

Afirmo então que ele é muito semelhante a esses silenos colocados nas 
oficinas dos estatuários, que os artistas representam com um pifre ou um 
aulos, os quais, abertos ao meio, vê-se que têm em seu interior estatuetas de 
deuses. Por outro lado, digo também que ele se assemelha ao sátiro Mársias. 
Que na verdade, em teu aspecto pelo menos és semelhante a esses dois seres, 
ó Sócrates, nem mesmo tu sem dúvida poderias contestar; que porém 
também no mais tu te assemelhas, é o que depois disso tens de ouvir. És 
insolente! Não? Pois se não admitires, apresentarei testemunhas. Mas não é 
um tocador de aulos? Sim! E muito mais maravilhoso que o sátiro. Este, pelo 
menos, era através de instrumentos que, com o poder de sua boca, encantava 
os homens como ainda agora o que toca as suas melodias – pois as que 
Olimpo tocava são de Mársias, digo eu, por este assinadas – as dele então, 
quer as toque um bom auletés, quer uma auletris ordinária, são as únicas que 
nos fazem possessos e revelam os que sentem falta dos deuses e das 
iniciações, por que são divinas. Tu porém deles diferes apenas nesse 
pequeno ponto, que sem instrumentos, com simples palavras, fazes o 
mesmo. Nós pelo menos, quando algum outro ouvimos mesmo que seja um 
perfeito orador, a falar de outros assuntos, absolutamente por assim dizer 
ninguém se interessa; quando porém é a ti que alguém ouve, ou palavras tuas 
referidas por outro, ainda que seja inteiramente vulgar, o que está falando, 
mulher, homem ou jovem, ficamos atordoados e somos empolgados. 



133 
 

φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τοῖς σιληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν τοῖς 
ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ 
σύριγγας ἢ αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε διοιχθέντες φαίνονται ἔνδοθεν 
ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν. καὶ φημὶ αὖ ἐοικέναι αὐτὸν τῷ σατύρῳ τῷ 
Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν οὖν τό γε εἶδος ὅμοιος εἶ τούτοις, ὦ Σώκρατες, οὐδ' 
αὐτὸς ἄν που ἀμφισβητήσαις· ὡς δὲ καὶ τἆλλα ἔοικας, μετὰ τοῦτο 
ἄκουε. ὑβριστὴς εἶ· ἢ οὔ; ἐὰν γὰρ μὴ ὁμολογῇς, μάρτυρας παρέξομαι. 
ἀλλ' οὐκ αὐλητής; πολύ γε θαυμασιώτερος ἐκείνου. ὁ μέν γε δι' 
ὀργάνων ἐκήλει τοὺς ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει, καὶ ἔτι 
νυνὶ ὃς ἂν τὰ ἐκείνου αὐλῇ – ἃ γὰρ Ὄλυμπος ηὔλει, Μαρσύου λέγω, 
τούτου διδάξαντος – τὰ οὖν ἐκείνου ἐάντε ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ ἐάντε 
φαύλη αὐλητρίς, μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν θεῶν τε καὶ 
τελετῶν δεομένους διὰ τὸ θεῖα εἶναι. σὺ δ' ἐκείνου τοσοῦτον μόνον 
διαφέρεις, ὅτι ἄνευ ὀργάνων ψιλοῖς λόγοις ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖς. ἡμεῖς 
γοῦν ὅταν μέν του ἄλλου ἀκούωμεν λέγοντος καὶ πάνυ ἀγαθοῦ 
ῥήτορος ἄλλους λόγους, οὐδὲν μέλει ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδενί· ἐπειδὰν δὲ 
σοῦ τις ἀκούῃ ἢ τῶν σῶν λόγων ἄλλου λέγοντος, κἂν πάνυ φαῦλος ᾖ ὁ 
λέγων, ἐάντε γυνὴ ἀκούῃ ἐάντε ἀνὴρ ἐάντε μειράκιον, ἐκπεπληγμένοι 
ἐσμὲν καὶ κατεχόμεθα. (PLATÃO. Banquete, 215 b-d). 

 

 A seguir, Alcibíades relata experiências eróticas68 que tivera com o mestre no 

passado. Fatos interessantes, como a recusa de Sócrates em se deitar com Alcibíades fazem 

parte deste discurso e ilustram o modelo de homem abstêmio e sábio exercido pelo filósofo. 

Após diversas investidas apaixonadas e de terem dormido juntos a sós, nenhum contato sexual 

ter se efetivado, Alcibíades relata: 

[...] pois ficai sabendo, pelos deuses e pelas deusas, quando me levantei com 
Sócrates, foi após um sono em nada mais extraordinário do que se eu tivesse 
dormido com meu pai ou um irmão mais velho.  

εὖ γὰρ ἴστε μὰ θεούς, μὰ θεάς, οὐδὲν περιττότερον καταδεδαρθηκὼς 
ἀνέστην μετὰ Σωκράτους, ἢ εἰ μετὰ πατρὸς καθηῦδον ἢ ἀδελφοῦ 
πρεσβυτέρου. (PLATÃO. Banquete, 219 d).  

  

 A partir da análise da passagem acima, Eva Cantarella defende a tese de que entre 

erastés e erómenos estabelecia-se uma relação de caráter sexual, haja vista emergir do relato 

de Alcibíades certa estranheza ao fato de não ter havido contato sexual em sua noite com 

Sócrates (CANTARELLA, 2002, p. 23). Segundo a autora: 

O caso é sem dúvida singular, e em torno de Alcibíades se revela 
incontestável. Que Sócrates tivesse verdadeiramente tido – com Alcibíades e 

                                                           
68 Conforme discutido no capítulo anterior, compreendemos por eróticas nesta pesquisa experiências que foram 
realizadas sob influência de Eros, que não necessariamente sejam consumadas em um ato sexual. 
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com os demais jovens – um comportamento semelhante, é outra questão: o 
relato, em efeito, poderia ser a expressão do desejo platônico de apresentar a 
figura de um Sócrates distinto, apartado dos desejos que atormentavam o 
restante da humanidade, de um personagem idealizado, de contrapor a 
indiscutível degradação que na Atenas daqueles anos sofria a função da 
relação pederástica, permitindo assim a uma parte da opinião pública de 
ataca-la como um costume infame e perigoso. [...] O que aqui nos interessa, 
mais que a correspondência do relato de Alcibíades com a realidade dos 
fatos, é o acento de indescritível surpresa com que ele relata sua aventura, e 
sua certeza em provocar nos ouvites uma surpresa não menor que a sua 
(CANTARELLA, 2002, p. 24). 

 

 Concordamos em parte com a declaração de Cantarella. Somos favoráveis à 

afirmação de que a figura de Sócrates no Banquete de Platão é de fato idealizada, um modelo 

de resistência e abstinência. Quanto a afirmar que as relações pederásticas em Atenas neste 

período se tratavam de uma união de caráter sexual e que a recusa de Sócrates neste sentido 

trata-se de uma exceção é uma generalização arriscada, uma vez que existem outros 

testemunhos (como no caso de Xenofonte) em que aparecem exemplos e conselhos referentes 

ao não contato sexual entre as partes.  Inferimos que Alcibíades também é utilizado por Platão 

como exemplo a não ser seguido e que a surpresa provocada por este em seus ouvintes parta 

do pressuposto de que, por se tratar de uma figura de posses e detentor de extrema beleza, 

conseguia tudo o que queria e não sentiu-se constrangido em assumir publicamente este 

dissabor. 

 Alcibíades segue exaltando outras qualidades de Sócrates, tais como a temperança 

(sophrosine), a coragem (andreía), sua resistência física e seu caráter companheiro: 

Ora bem, depois disso, que disposição de espírito pensais que eu tinha, a 
julgar-me vilipendiado, a admirar o caráter desse homem, sua temperança e 
coragem, eu que tinha encontrado um homem tal como jamais julgava poder 
encontrar em sabedoria e fortaleza? 

Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο τίνα οἴεσθέ με διάνοιαν ἔχειν, ἡγούμενον μὲν 
ἠτιμάσθαι, ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου φύσιν τε καὶ σωφροσύνην καὶ 
ἀνδρείαν, ἐντετυχηκότα ἀνθρώπῳ τοιούτῳ οἵῳ ἐγὼ οὐκ ἂν ᾤμην ποτ' 
ἐντυχεῖν εἰς φρόνησιν καὶ εἰς καρτερίαν; (PLATÃO. Banquete, 219 e). 
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 Sócrates aparece na passagem descrita acima como o exemplo maior de um 

erastés maduro, bem formado e seguro de si, um verdadeiro kalokagathos. Mesmo sendo 

assediado por um dos mais belos homens de Atenas, ele manteve-se irredutível. Jacqueline de 

Romilly acrescenta que quaisquer que fossem seus sentimentos, o Sócrates de Platão não 

visava à união dos corpos, mas a uma relação de ordem espiritual. Nesse domínio, como em 

todos os que são evocados no Banquete, sua firmeza era proverbial (ROMILLY, 1996, p.47). 

 Notamos no discurso de Alcibíades a tentativa de Platão de livrar Sócrates das 

acusações que levaram à morte do mesmo, em 399 a.C, menos de uma década antes da 

produção desta obra. Isso fica claro na passagem onde Alcibíades faz referência à peça As 

Nuvens: 

[...] depois parecia-me, ó Aristófanes, segundo aquela tua expressão, que 
também lá como aqui ele se locomovia “com altivez e olhando de lado”, 
calmamente examinando de um lado e de outro os amigos e os inimigos, 
deixando bem claro a todos, mesmo a distância, que se alguém tocasse nesse 
homem, bem vigorosamente ele se defenderia.  

 

ἔπειτα ἔμοιγ' ἐδόκει, ὦ Ἀριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ 
διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε, <βρενθυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ 
παραβάλλων>, ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς φιλίους καὶ τοὺς 
πολεμίους, δῆλος ὢν παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν ὅτι εἴ τις ἅψεται τούτου 
τοῦ ἀνδρός, μάλα ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. (PLATÃO. Banquete, 221-b). 

 

 Todavia, através do discurso de Alcibíades, Platão realiza uma defesa da Paidéia 

socrática ao ressaltar as qualidades de Sócrates, buscando demonstrar que o mestre exercia 

uma saudável influência sobre a juventude.  

 Diante das peculiaridades da pederastia ateniense, podemos nos perguntar: erastés 

e erómenos possuíam um status diferente dos demais habitantes de Atenas durante o período 

clássico? 

 O relacionamento pederástico possuía papéis fixos e extremamente ritualizados 

que definiam as funções sociais dos envolvidos (FOUCAULT, 2003, p.175).  Richard Sennett 
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define “papéis” como um determinado comportamento apropriado em certas situações, mas 

não em outras. Ele afirma que os papéis sociais não são espetáculos silenciosos nos quais as 

pessoas mecanicamente esboçam reações, mas que por trás deste comportamento há um valor 

específico atribuído (SENNETT, 1998, p. 50-51). 

 Concordamos com Sennett que novos padrões de comportamento são 

interpretados a partir de velhos códigos de crença e acrescentamos que o inverso também 

ocorre; e é por esse e outros motivos que compreender os papéis desempenhados por erastés e 

erómenos por vezes é tão complicado para nossos contemporâneos. 

 Conforme analisado anteriormente, o erastés era quem deveria exercer a iniciativa 

da corte, de perseguir o amado e designar-lhe obrigações e o erómenos exercia o papel de não 

ceder com facilidade, de controlar os impulsos sexuais do erastés e não permitir ser penetrado 

em nenhum orifício pelo mesmo. Após a finalização do processo de sua formação, o 

erómenos passa a ser um eupátrida ativo na polis e assume outros papéis e funções sociais, 

como por exemplo o de casar-se e gerar futuros cidadãos (FOUCAULT, 2003, p.183). Toda 

essa prática de corte demonstra que a relação pederástica não acontecia desenfreadamente, 

mas ao contrário era acompanhada de perto pela sociedade que a controlava e preocupava-se 

com a conduta dos envolvidos (FOUCAULT, 2003, p.175). 

 Foucault afirma que além dos papéis já existentes no relacionamento pederástico, 

Platão cria mais um através da figura de Sócrates: aquele que transforma os papéis, modifica 

o sentido do jogo, renuncia os aphodisia 69  e passa a ser dos jovens objeto de amor 

(FOUCAULT, 2003, p.211). 

 Alcibíades aparece no Banquete como um exemplo a não ser seguido. Embora em 

sua juventude tenha recebido a mais refinada educação existente em Atenas, ao atingir a idade 

adulta, rendeu-se ao descontrole sexual, à bebedeira e aos mais diversos tipos de escândalos. 
                                                           
69 Atos de Afrodite, ato sexual. 
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Jaeger ratifica que Alcibíades é o tipo que Platão melhor utiliza para ilustrar o que para 

Sócrates deveria ser um bom erómenos: jovem de aspirações geniais, que tomava para si os 

assuntos políticos de Atenas. Contudo, Alcibíades se equivoca no fato de trabalhar para a 

edificação do Estado antes ainda de edificar o “Estado em si mesmo” (JAEGER, 1986, p.515) 

e torna-se um paradigma negativo. O Alcibíades no Banquete de Platão reconhece essa 

carência de autocontrole, afirmando que:  

Pois me força ele a admitir que, embora sendo eu mesmo deficiente em 
muitos pontos ainda, de mim mesmo me descuido, mas trato dos negócios de 
Atenas. 

ἀναγκάζει γάρ με ὁμολογεῖν ὅτι πολλοῦ ἐνδεὴς ὢν αὐτὸς ἔτι ἐμαυτοῦ 
μὲν ἀμελῶ, τὰ δ' Ἀθηναίων πράττω. (PLATÃO. Banquete, 216 a). 

 

 O jovem Alcibíades fere os preceitos do séquito pederástico ao tomar a iniciativa 

do cortejo e propor uma relação amorosa a Sócrates que, de acordo com as regras não escritas 

da pederastia, deveria desempenhar tal papel por ser o mais velho e o mais sapiente. Notamos 

grande preocupação de Platão em representar seu mestre como um kalokagathos, em 

detrimento de Alcibíades, cujo “desvio de caráter” é ressaltado a todo o momento. 

  Jacqueline de Romilly afirma que Alcibíades possuía diversos atributos: foi 

protegido de Péricles, participou ativamente da vida política de Atenas, pertencia a uma 

família muito nobre e rica - a dos Alcmeônicas e foi muito bem formado intelectualmente. 

Talvez por isso tenha se tornado um jovem arrogante, egoísta e intemperante, por se achar 

superior aos outros. Apesar de todos os seus atributos, Alcibíades era carente de uma virtude 

fundamental: a sophrosine (temperança). Na passagem a seguir, Alcibíades relata a Sócrates 

sua necessidade de possuir o auxílio de um mestre tão sábio quanto o filósofo: 

Tu me pareces ser um amante digno de mim, o único, e te mostras hesitante 
em declarar-me. Eu, porém é assim que me sinto: inteiramente estúpido eu 
acho não te aquiescer não só nisso como também em algum caso em que 
precisasses ou de minha fortuna ou dos meus amigos. A mim, com efeito, 
nada me é mais digno de respeito do que o tornar-me eu o melhor possível, e 
para isso creio que nenhum auxiliar me é mais importante que tu. 
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 Σὺ ἐμοὶ δοκεῖς, ἦν δ' ἐγώ, ἐμοῦ ἐραστὴς ἄξιος γεγονέναι μόνος, καί μοι 
φαίνῃ ὀκνεῖν μνησθῆναι πρός με. ἐγὼ δὲ οὑτωσὶ ἔχω· πάνυ ἀνόητον 
ἡγοῦμαι εἶναι σοὶ μὴ οὐ καὶ τοῦτο χαρίζεσθαι καὶ εἴ τι ἄλλο ἢ τῆς οὐσίας 
τῆς ἐμῆς δέοιο ἢ τῶν φίλων τῶν ἐμῶν. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδέν ἐστι 
πρεσβύτερον τοῦ ὡς ὅτι βέλτιστον ἐμὲ γενέσθαι, τούτου δὲ οἶμαί μοι 
συλλήπτορα οὐδένα κυριώτερον εἶναι σοῦ. (PLATÃO. Banquete, 218 c-
d).  

 

 O melhor jovem deveria ter o melhor tutor e Alcibíades se considerava o melhor 

entre os jovens de seu tempo. Seu orgulho é atingido exatamente por não ter conseguido 

seduzir Sócrates, utilizando-se de sua beleza, sua influência e sua riqueza. Sócrates responde 

ao elogio do estratego afirmando que, apesar de todas as suas qualidades, este ainda estava 

longe de ser exemplo de boa conduta (PLATÃO. Banquete, 218 e).  

 Analisando o discurso de Alcibíades, notamos bastante lucidez em sua fala, 

levando-nos a crer que adentrou o jantar na casa de Agatão fingindo estar em um avançado 

estado ébrio. Na passagem a seguir, Sócrates afirma: 

Tu me pareces, ó Alcibíades, estar em teu domínio. Pois de outro modo não 
te porias, assim tão destramente fazendo rodeios, a dissimular o motivo por 
que falaste; como que falando acessoriamente tu o deixasse para o fim, como 
se tudo o que dissesse não tivesse sido em vista disso, de me indispor com 
Agatão, na ideia de que devo amar-te e a nenhum outro, e que Agatão é por 
ti que deve ser amado, e por nenhum outro. Mas não me escapaste! Ao 
contrário, este teu drama de sátiros e de silenos nos ficou transparente. 

Νήφειν μοι δοκεῖς, φάναι, ὦ Ἀλκιβιάδη. οὐ γὰρ ἄν ποτε οὕτω κομψῶς 
κύκλῳ περι βαλλόμενος ἀφανίσαι ἐνεχείρεις οὗ ἕνεκα ταῦτα πάντα 
εἴρηκας, καὶ ὡς ἐν παρέργῳ δὴ λέγων ἐπὶ τελευτῆς αὐτὸ ἔθηκας, ὡς οὐ 
πάντα τούτου ἕνεκα εἰρηκώς, τοῦ ἐμὲ καὶ Ἀγάθωνα διαβάλλειν, 
οἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν σοῦ ἐρᾶν καὶ  

μηδενὸς ἄλλου, Ἀγάθωνα δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρᾶσθαι καὶ μηδ' ὑφ'ἑνὸς ἄλλου. 
ἀλλ' οὐκ ἔλαθες, ἀλλὰ τὸ σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο καὶ σιληνικὸν 
κατάδηλον ἐγένετο. (PLATÃO. Banquete, 222 c). 

 

 Inferimos que, por se tratar de um personagem criado com o objetivo de incitar a 

reflexão sobre quais atitudes não deveriam ser praticadas por um kalokagathos, o texto 

platônico possibilita-nos duas apreensões: a primeira, se considerarmos que o estratego 

utilizou-se do artifício da embriaguez para proferir suas declarações acerca de Sócrates, uma 

vez que o vinho consumido durante os sympósia possuía a capacidade de liberar o indivíduo 
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das amarras sociais e encorajá-lo a dizer o que lhe viesse à mente; a segunda, se levarmos em 

conta que Alcibíades estivesse sóbrio e fingiu se encontrar em estado ébrio para emitir sua 

confissão sobre o filósofo. Em todo caso, o mau exemplo desempenhado por Alcíbiades na 

obra platônica se mantém pelo fato deste possuir atitudes tomadas pela hybris, seja por ter 

perdido o controle em relação à bebida, seja por se utilizar de um recurso astucioso como o da 

dissimulação para convencer os comensais de que estava bêbado e assim proferir suas 

acusações sobre Sócrates. 

 É nítido que nas últimas páginas do Banquete os papéis entre amante e amado 

desempenhados por Sócrates e Alcibíades estão invertidos; todavia, assim como deveriam se 

comportar os erómenoi dignos de sua futura cidadania, Sócrates renuncia às tentações, e por 

isso mesmo, torna-se mais amado pelos jovens. Mais uma vez Platão utiliza-se do exemplo de 

Alcibíades para apresentar aos seus leitores o modo como um erómenos não deveria se 

comportar. Em contrapartida, Sócrates aparece como exemplo, ora de um hábil erastés, ora de 

um bom erómenos. Em relação à condenação de Sócrates à morte com cicuta, Santoro afirma 

que na acusação de o filósofo corromper a juventude os juízes tinham razão, pois este 

transformava os jovens em amantes, invertendo seus papéis sociais, como no caso de 

Alcibíades (SANTORO, 2007, p.119). 

 Jaeger acrescenta que é indiscutível que Alcibíades queria ser discípulo de 

Sócrates, mas sua natureza egoísta e intemperante não o permitiu renunciar-se a si mesmo. O 

eros de Sócrates ardeu em sua alma por momentos, mas sua sapiência e prudência não 

permitiu que tal chama ateasse nela uma chama permanente (JAEGER, 1986, p.515).  

 Por seu envolvimento na Guerra do Peloponeso (430-404 a.C.), Atenas vivenciou 

de perto abalos em sua estrutura política, econômica e social, que desencadearam reflexos no 

comportamento de seus cidadãos, sobretudo entre os jovens. Por ser filósofo e por observar de 

perto as consequências desse abalo em sua cidade, Platão utiliza-se de personagens 
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conhecidos de Atenas, tais como Sócrates e Alcibíades, para ilustrar aos seus leitores o 

paradigma ideal de cidadão – o kalokagathos, representado aqui na figura de Sócrates: um 

homem temperante, ativo nas questões políticas e militares da polis, sapiente e comedido. Em 

contrapartida, Alcibíades é o modelo de cidadão dominado pela hybris, amante de prazeres 

vulgares e de caráter dissimulado. Além do mais, é no Banquete que Platão expõe de maneira 

mais elaborada o que para si era eros, quais eram suas benevolências na vida de um homem e 

quais os cuidados se devia tomar quando fosse atingido por uma de suas maquinações. 

Concluímos que ele, Eros, é a inclinação do homem para o bem (JAEGER, 1986, p.508) e a 

maneira como este homem domina os seus desejos refletir-se-ia em seu comportamento na 

polis. 

À volta da mesa do poeta trágico Ágaton, congregam-se representantes de 
todos os tipos de cultura espiritual da Grécia. Aquele poeta acaba de alcançar 
no ágon dramático um brilhante triunfo e é ao mesmo tempo o festejado e o 
anfitrião. Mas é Sócrates quem, dentro de um círculo restrito, alcança o 
triunfo no ágon dos discursos, um triunfo mais poderoso que o aplauso dos 
trinta mil ou mais pessoas que no dia anterior aclamaram Ágaton no teatro. 
A cena é simbólica (JAEGER, 1986, p.497). 

 

 E é simbólico também o nome do anfitrião do banquete. Expliquemos: sabemos 

que Agatão é um personagem histórico, que viveu entre os anos de 447 a.C e 401 a.C., venceu 

o concurso de tragédias no ano de 416 a.C, que fora amante de Pausânias e ridicularizado pelo 

comediógrafo Aristófanes. Alguns fragmentos de suas peças, conforme atesta Diana Bowder, 

chegaram à atualidade (BOWDER, 1982, p.31). Contudo, outra documentação além do 

Banquete de Platão não nos esclarece a dúvida de que os atos ocorridos neste diálogo de fato 

tenham acontecido. Se levarmos em consideração a hipótese de que o jantar relatado por 

Aristodemo a Apolodoro seja uma criação platônica, podemos nos questionar: por que teria 

Platão selecionado o tragediógrafo Agatão para ser homenageado? Por que não uma vitória de 

Aristófanes no concurso de comédias? Ou por que não um jantar em comemoração a alguma 

conquista militar de Alcibíades? A escolha de Agatão cria todo um campo pedagógico para 
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Platão enaltecer ainda mais a imagem de Sócrates. Sabemos que o nome Agatão em grego é 

Αγαθὸν, cujo significado é “bom”.  Logo, Sócrates é um kalokagathos por exelência, pois se 

destaca mesmo sobre aquele que é bom até em seu nome. A vitória de Agatão no concurso de 

tragédias na noite anterior foi eclipsada neste sympósion pelo discurso de Sócrates sobre Eros. 

 

2.4 - Platão e a memória pederástica 

 De acordo com Jacques Le Goff, a memória, “propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passadas”. O estudo da memória social é um dos principais instrumentos para a 

abordagem das questões sobre o tempo e a história, seja quando a memória aparece em 

retraimento ou em transbordamento (LE GOFF, 1996, p. 423; 426). 

 Todavia, após inúmeros debates, os estudiosos da memória concluíram que o 

esquecimento também é um aspecto considerável para a compreensão de grupos e 

comunidades, uma vez que tal esquecimento pode ser voluntário partindo da aspiração do 

grupo de ocultar determinados fatos (SILVA, 2005, p.276). Jô Gondar afirma que “o 

esquecimento é necessário, não apenas para a evocação da lembrança – só lembramos porque 

esquecemos – mas para a própria constituição da memória” (GONDAR, 2000, p.36). Para os 

estudos históricos, o aspecto mais relevante é a memória social, sendo muito utilizada para se 

compreender os problemas relativos ao tempo e à História. 

 Para a História, a forma mais interessante de memória é a coletiva, pois as 

lembranças das experiências vividas por um indivíduo não pertencem somente a si, mas a 

todo grupo o qual este pertence. Esta memória coletiva tem como características firmar as 

identidades de um determinado grupo, se apegando a um dado acontecimento tido como 
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“fundador” do mesmo, simplificando todo o restante da história e a noção de tempo, fazendo 

apenas diferenciações como “passado” e “presente” (SILVA, 2005, p.276). 

 Ao analisarmos a obra platônica, observamos que Platão utiliza-se do recurso da 

memória para compor seus diálogos. Ainda de acordo com Kalina Silva, “Platão, já na 

Antigüidade, apresentava a memória como um bloco de cera, onde nossas lembranças são 

impressas” (SILVA, 2005, p.275). Notamos no Banquete um grande exercício de 

reconstrução da memória por parte de Platão, seja através do próprio ato de relatar um 

encontro realizado vários anos antes à data da elaboração da obra, seja na fala de seus 

personagens - especificamente no caso de Aristodemo, Sócrates e Alcibíades. Todos os 

personagens citados relatam em seus discursos fatos ocorridos em algum tempo anterior ao 

dia do banquete em homenagem ao poeta Agatão. 

 Platão não esteve no jantar relatado neste diálogo, mas inspirou-se no relato de um 

homem, que também não esteve presente e que ouviu os fatos por apenas um dos presentes na 

festividade, demonstrando que a memória individual está diretamente relacionada à memória 

coletiva, e vice-versa. Platão utiliza-se de uma rede de depoimentos para descrever como 

aconteceu o banquete em homenagem a Agatão. Jean Duvignaud, no prefácio do livro 

Memória Coletiva, de Maurice Halbwachs, afirma que “o depoimento não tem sentido senão 

em relação a um grupo do qual faz parte, pois supõe um acontecimento outrora vivido em 

comum e, por isso, depende do quadro de referência no qual evoluem presentemente o grupo 

e o indivíduo que o atestam.” (DUVIGNAUD, 1990, p.13). Ou seja, os depoimentos de 

Apolodoro e de Aristodemo, e o diálogo escrito por Platão só estabelecem um sentido para a 

memória acerca da moral pederástica, uma vez que estes estão intimamente relacionados ao 

círculo social que a praticava e que ainda seguia as regras esquecidas ou desconhecidas pelos 

jovens.  
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 Acerca da importância do uso da memória na cultura ateniense no tempo de 

Platão, escreve J. Cavalcanti de Souza:  

Entre a data da realização do banquete (v. infra 173, a) e a da sua narração 
por Apolodoro medeiam, portanto muitos anos. Tanto quanto um indício 
cronológico, essa notícia vale como uma curiosa ilustração da importância 
da memória na cultura da época (SOUZA, 1995, p.90). 

 

 O próprio ato de escrever um diálogo filosófico, como fazia Platão, e não um 

texto dissertativo, a exemplo de Aristóteles, é em si um grande exercício de memória. 

Refletindo sobre a relação memória/esquecimento, Jô Gondar coloca que “a constituição de 

uma memória impõe operações de segregação, e que a manutenção e o exercício dessa 

memória exige que se mantenha a exclusão [...] daquilo que se põe em xeque a imagem ou a 

representação de si mesmo que se tenta preservar.” (GONDAR, 2000, p.37-38). Quando 

Platão escreve Banquete, sua memória segrega aquilo que seria necessário para o resgate da 

juventude, “corrompida” pelos prazeres desenfreados e a perda da moral necessária aos 

eupátridas. Notamos que existem vários exemplos de virtudes e de corrupção na obra, como 

por exemplo a relação suspeita entre Pausânias e Agatão mencionada no discurso de 

Aristófanes (PLATÃO, Banquete, 213 d ). 

 Existem vários “conselhos” de como deveria agir o verdadeiro amante, o “amante 

da alma”, no decorrer do diálogo. A este aspecto introduzimos a discussão de Walter 

Benjamin. No texto O Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, Benjamin 

afirma que “O narrador é um homem que sabe dar conselhos. Aconselhar é menos responder a 

uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo 

narrada. O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria.” 

(BENJAMIN, 1994, p.200). Conforme dito anteriormente, a Guerra do Peloponeso afetou o 

equilíbrio moral da sociedade ateniense, e diante do caos proveniente da guerra, parte da 

juventude descontrolou-se em relação a seus desejos sexuais. 
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Platão testemunhou a calamitosa Guerra do Peloponeso e assistiu ao 
julgamento e à execução de Sócrates. Desiludido com a corrupção da moral 
e da política atenienses, Platão concluiu que, sob a constituição de Atenas, 
nem a moral de cada indivíduo nem o bem do Estado podiam ser 
valorizados, e que a cidade precisava de uma reforma moral e política 
completa, fundamentada na filosofia de Sócrates (PERRY, 1999, p.64).  

 

Corroborando com a afirmação de Perry, Daniel Barbo alerta-nos que é preciso ter 

consciência de que a relação entre erastés e erómenos apresentada por Platão através de seus 

personagens no Banquete, constitui-se em uma “relação erótica e pedagógica ideial” 

(BARBO, 2008, p.46). Perante a corrosão dos valores morais a que a juventude estava 

submetida, sente-se no papel de orientá-los, seguindo o exemplo de seu mestre Sócrates, o 

“Parteiro das Almas”.  

Platão afirmou que era mais provável que o amor sério surgisse entre dois 
homens, um mais velho e um mais jovem, e não entre homem e mulher, por 
que era uma modalidade que podia envolver uma mistura de sexo e 
interessante conversação intelectual. Ao mesmo tempo, Platão também 
refletia uma preocupação com a ideia de que o prazer sexual era algo 
degradante, uma humilhação a ser repudiada, de modo que sua aprovação era 
no mínimo abalizada; mais tarde, o filósofo passaria a atacar toda e qualquer 
atividade sexual que não fosse voltada para a reprodução (apontando, 
equivocadamente, que o homossexualismo não existia no mundo animal), 
embora admitisse que algumas pessoas pareciam querer justamente isso 
(STEARNS, 2010, p.60).  

 

 A análise de Stearns pode levar à conclusão de que o pensamento platônico acerca 

do relacionamento pederástico é, por vezes, contraditório. Contudo, discordamos deste 

posicionamento e defendemos que ao adotar como método o diálogo para expor seu 

pensamento acerca de Eros, Platão procurou demonstrar que a opinião em Atenas acerca da 

relação entre um adulto e um jovem não era homogênea naquele período. Sobre a afirmação 

de Stearns de que posterior à escrita do Banquete o filósofo passou a atacar toda e qualquer 

atividade sexual que não fosse voltada para a reprodução, inferimos que Platão mantém a 

proposição de que até entre indivíduos do mesmo sexo, que não tinha como objetivo a 

geração de cidadãos para a pólis, era possível gerar o conhecimento e a virtude.  Contudo, em 
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nenhum momento Platão estimula a união homoerótica em detrimento do casamento, pois 

dessa forma a gestação de novos eupátridas estaria ameaçada.  

 Jaeger afirma: “A união entre eros e a paidéia, eis a ideia central do Banquete” 

(JAEGER, 1986, p.499). Baseados nessa declaração e após a análise da obra, defendemos que 

a ideia principal que permeia todo este diálogo, assim como a obra platônica de uma forma 

geral, é a obtenção da verdade através do exercício da Filosofia e a constituição do 

kalokagathos.  

 A seguir, focamos nossas lentes em outra obra elaborada no tempo de Platão. 

Escrito pelo polígrafo Xenofonte, O Banquete, cuja estrutura, título e temática são 

semelhantes ao texto platônico, também possui como cenário um jantar na casa de um cidadão 

membro da aristocracia ateniense. Todavia, diferente do sympósion platônico que teve como 

eixo os diálogos a respeito de Eros e sua influência sobre a humanidade, o jantar relatado por 

Xenofonte aborda, além deste, diversas outras assuntos, como o riso e a prática de exercícios 

físicos, constituindo-se em uma ferramenta fundamental em nossa análise sobre a maneira 

como a pederastia ocorria nesta espécie de festividade. 

 



CAPÍTULO 3 

EROS E A COMENSALIDADE MASCULINA NO BANQUETE DE 
XENOFONTE 

 

3.1 - Xenofonte: Vida e Obra 

 A documentação que dispomos para o levantamento biográfico de Xenofonte é 

composta por suas próprias obras, sobretudo Anábasis e Helênicas, além de Vidas e 

Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laértios.   

 Filho de Grilos do Demo de Erquia, Xenofonte nasceu em Atenas 

aproximadamente em 430 a.C. Era, de acordo com Laértios, um homem extremamente 

modesto e de ótima aparência (αἰδήμων δὲ καὶ εὐειδέστατος εἰς ὑπερβολήν) (DIÓGENES 

LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, II 6 48). Teria se encontrado com 

Sócrates pela primeira vez em uma rua estreita quando o filósofo estendeu o bastão para 

barrar-lhe o caminho. Perguntou-lhe Sócrates onde se vendia toda a espécie de alimentos e, ao 

obter a resposta, voltou a questiona-lhe onde os homens se tornavam excelentes (kaloi 

kagathoi). Diante da hesitação de Xenofonte, teria dito Sócrates: “Então siga-me e aprenda”. 

Ainda segundo Laétios, a partir desde momento Xenofonte passou a seguir o filósofo e ser seu 

discípulo. 

 Embora admirasse Sócrates, Xenofonte não titubeou em aceitar o convite de 

Próxenos da Boiotia para juntar-se a ele e fazer amizade com Ciro. Ao mostrar a carta a 

Sócrates e pedir sua opinião, Xenofonte seguiu o conselho do mestre para consultar o oráculo 

de Delfos, todavia, não perguntando se deveria visitar Ciro, mas como deveria ir. Apesar de 

censurá-lo, Sócrates aconselhou-o a partir. Tornou-se tão amigo de Ciro quanto Próxenos e 

combateu ao lado do exército de mercenários (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas 

dos Filósofos Ilustres, II 6 49). 
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 Após a expedição, Xenofonte lutou como mercenário por Esparta, tornando-se 

amigo de Agesilau. No ano de 395 a.C., o polígrafo combateu por Esparta no início da Guerra 

de Corinto70 e em 394 a.C. participou da Batalha de Coronéia contra os atenienses, o que 

resultou em sua condenação ao exílio. Xenofonte nunca mais teria residido em Atenas, 

vivendo um tempo em Cilonte em uma propriedade oferecida pelos espartanos e após a 

derrota destes em Leuctra em 371 a.C., mudou-se para Corinto, onde permaneceria até sua 

morte em torno de 360 a.C.  

 Escreveu cerca de quarenta livros, cujas diversas temáticas retratadas nos levam a 

classificá-lo como um polígrafo, embora nas biografias escritas por Laértios ele seja 

identificado como filósofo e Albin Lesky preferiu incluí-lo na sessão “Historiografia” do livro 

História da Literatura Grega. Foi bastante lido ao longo da Antiguidade Tardia e possuía 

uma escrita de linguagem simples e ideias claras, que conquistou os leitores através de um 

grego ático não puro de todo, que já anunciava elementos da koiné (LESKY, 1995, p.656). 

 Lesky informa-nos que é muito difícil fixar com exatidão a cronologia de sua 

obra, mas que é pouco provável que tenha começado cedo a escrevê-la uma vez que durante 

sua juventude dedicou-se à equitação e às atividades militares (LESKY, 1995, p.652). No 

final de sua vida, o homem de ação aposentado se consola rememorando o passado: “há 

nostalgia na evocação das conversas com Sócrates, um mestre em virtude e em patriotismo, 

que atraiu o jovem Xenofonte sem conseguir fazer dele um filósofo” (GARCÍA GUAL, 2001, 

p.12). Suas obras costumam ser organizada71 em Históricas, Prático-didáticas e Socráticas. As 

                                                           

70 Conflito entre Esparta e a liga formada por Atenas, Corinto, Tebas e Argos entre 395 a.C e 387a.C., cujas 
raízes se encontram na Guerra do Peloponeso (FORNIS, 2008, p.32). 
71 Não há consenso na historiografia em relação à classificação das obras de Xenofonte, pois algumas poderiam 
ser inclusas em mais de uma categoria. Ciropedia, por exemplo, trata-se tanto de uma obra considerada 
Histórica, quanto Prático-didática. O mesmo ocorre com o Econômico, considerada tanto Prático-didática quanto 
Socrática. No presente trabalho adotamos a classificação realizada por Albin Lesky por acharmos os argumentos 
do autor bastante pertinentes (LESKY, 1995, p.650-657).  
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Históricas 72  compreendem a Anábasis, as Helênicas, o Agesilau, Os Ingressos e a 

Constituição dos Lacedemônios. As Prático-didáticas abarcam a Ciropedia, Hiéron, 

Hipárquico, Sobre a Equitação, Cinegético e Econômico. Entre seus escritos socráticos, 

encontram-se Memoráveis, Apologia de Sócrates e o Banquete, principal documento 

analisado neste capítulo.  

 Não raros são trabalhos que comparam os escritos de Xenofonte às obras de 

Tucídides e às de Platão de maneira desfavorável. De acordo com José Vela Tejada, muito do 

desinteresse dedicado à obra de Xenofonte na atualidade, sobretudo a partir do final do século 

XIX, deve-se ao fato de terem sido dedicadas a sua obra severas críticas embasadas em 

análises que não levaram em conta a distância temporal de seus testemunhos, nem as 

convenções e normas literárias a que estavam submetidos no momento de sua composição 

(VEJA TEJADA, 1998, p. 3). Sobre este mesmo aspecto, Carlos García Gual afirma que 

embora Xenofonte seja um dos escritores da época clássica mais fáceis de serem 

compreendidos e que tenha sido objeto de estudos renomados como os de Olof Gigon, 

William Edward Higgins e Rainer Nickel73, sua obra é desqualificada por pesquisadores que 

desconsideram o seu ofício militar, a sua escrita sóbria, precisa e sincera e a sua 

personalidade. Os escritos de Xenofonte refletem sua experiência vital, sendo antes de um  

escritor, um homem de ação; testemunho direto de uma época revolta em que as poleis 

                                                           

72 Existe uma obra intitulada Constituição dos Atenienses cuja autoria muitas vezes atribuída a Xenofonte é 
controversa. De acordo com Pedro Ribeiro Martins, o autor desta obra é recorrentemente referido por Pseudo-
Xenofonte pela bibliografia francesa, italiana e espanhola. Já a tradição anglo-saxônica denomina-o de Velho 
Oligarca, embora não haja indícios de que este tivesse a idade avançada quando a produziu. Há ainda a 
designação X utilizada por J. L. Marr e por Peter John Rhrodes. Não é nosso objetivo apresentar e analisar os 
elementos que sustentam as teorias que ratificam ou questionam a autoria de Xenofonte em relação à 
Constituição dos Atenienses. Neste estudo corroboramos com os argumentos de Martins de que elementos 
estilísticos e cronológicos asseguram a tese de que tal obra não pertence ao corpus xenofônico (MARTINS, 
2011, p.20). Para mais detalhes, conferir MARTINS, Pedro Ribeiro. O Autor da Constituição dos Atenienses. In: 
PSEUDO-XENOFONTE. A Constituição dos Atenienses. Trad: Pedro Ribeiro Martins. Coimbra: Centro de 
Estudos Clássicos e Humanísticos, 2011. p. 15-34. 
73 As obras de Olof Gigon, William Edward Higgins e Rainer Nickel são, respectivamente, Kommentar zum 
ersten Buch von Xenophons “Memorabilien”, Xenophon the Athenian: The Problem of the Individual and the 
Society of the Polis e Xenophon. 
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desejosas de sua independência, sobretudo Atenas, se declinam em meio a grandes 

inquietudes intelectuais e morais (GARCÍA GUAL, 2001, p.8-11).  Em nossa pesquisa 

também realizamos a análise acerca da temática homoerótica masculina no período clássico 

de modo comparativo entre o Banquete de Platão e de Xenofonte, pois ambos possuem muitas 

semelhanças e muitas diferenças. Todavia, diferentemente da maioria dos trabalhos já 

realizados, não pretendemos classificar o diálogo xenofonteano como inferior ao de Platão, 

mas apreendê-lo em suas especificidades estilísticas, de modo que possamos compreender a 

visão de Xenofonte acerca do relacionamento entre erastés e erómenos. 

 Vela Tejada esclarece-nos que por compartilhar um espírito pedagógico, 

Xenofonte experimenta em seu lógos Sokratikós um formato original em que são mesclados o 

retrato literário e a descrição verídica de Sócrates enquanto modelo de pensamento e de 

conduta a ser seguido.  Neste sentido, confluem na obra xenofonteana três aspectos: a tradição 

filosófica jônica e sua marca na prosa ática do século V a.C., o método dialético sofístico e os 

temas tradicionais da sabedoria popular, característica que explica a presença de aspectos e 

ensinamentos pouco convencionais ao mestre filósofo nos diálogos socráticos de Xenofonte 

(VELA TEJADA, 2003, p.461).  

 Ao realizar um levantamento documental sobre textos que servem como base para 

o estudo da possível figura história de Sócrates, Lesky afirma que Xenofonte figura enquanto 

principal testemunha, sobretudo no Memoráveis e na Apologia. Em relação ao Banquete e ao 

Econômico, Lesky as desmerece por defender que seu caráter fictício as desqualificam 

enquanto testemunho histórico (LESKY, 1995, p.527). Sabemos que uma obra literária, ainda 

que seja elaborada a partir de elementos ficcionais, está carregada de aspectos pertencentes ao 

imaginário da sociedade na qual o autor está inserido. Neste caso, achamos pertinente o uso 

do diálogo Banquete para a compreensão do relacionamento pederástico em Atenas no 
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período clássico, ainda que seja para analisarmos a opinião de Xenofonte sobre a mesma, e 

não a de toda sociedade ateniense.  

 

3.2 - O Banquete 

 Conforme apresentamos no capítulo anterior, o filósofo Platão publicou em 

aproximadamente 384 a.C um diálogo intitulado Banquete (Συμπόσιον), cujo eixo principal 

gira em torno de Eros e seus efeitos na vida dos homens. Xenofonte anos mais tarde, em torno 

de 380 a.C, escreveu um diálogo homônimo que também aborda Eros como tema, dentre 

diversos outros assuntos. É muito interessante o fato destes dois autores pertencentes ao 

círculo socrático publicarem obras com temática e título semelhantes em tão pouco intervalo 

de tempo. Concordamos com Vela Tejada de que seja provável que Xenofonte tenha lido o 

texto Platônico e sentiu-se inspirado em discorrer sobre a mesma temática (VELA TEJADA, 

2011, p.94), todavia, imprimindo sua opinião própria e destacando os elementos mais 

pertinentes para si. No decorrer de nossa análise, buscamos traçar os elementos comuns e 

divergentes nas duas obras, a fim de que possamos alcançar a acepção que Xenofonte possuía 

sobre a pederastia ateniense em seu tempo. Para isso, elegemos algumas estratégias: a 

primeira é identificar a estrutura do diálogo e as temáticas secundárias que cirundam o logos 

erotikos xenofonteano; a segunda é analisar o perfil dos personagens e buscar compreender os 

motivos que teriam levado o polígrafo a ambientar este diálogo na casa de Cálias; e 

finalmente, extrair a temática erótica presente no texto para a análise sistemática da visão de 

Xenofonte acerca do amor entre erastés e erómenos. 

 O Banquete é uma das mais ricas descrições de um sympósion ateniense clássico 

que nos chegou à atualidade. Xenofonte nos relata um jantar oferecido por Cálias em honra ao 
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jovem Autólico por sua vitória no pancrácio74 no ano de 422 a.C em ocasião das Grandes 

Panatenéias75. Lícon, Nicerato, Sócrates e seus amigos, Critóbulo, Hermógenes, Antístenes e 

Cármides foram os convidados a participarem deste evento. Ana Elias Pinheiro, na introdução 

de sua tradução desta obra para a Língua Portuguesa, defende que o Banquete de Xenofonte, 

ao contrário do diálogo platônico, não é um texto sério, mas de caráter cômico: 

Ao contrário do Banquete de Platão, que é um texto sério, este de Xenofonte 
é, assumidamente, um texto burlesco. E digo assumidamente porque o 
próprio Xenofonte faz questão de precisar no início (1.1) que vai lembrar 
momentos em que Sócrates e os que frequentavam a sua companhia se 
dedicavam a 'criancices', porque lhe parece que esses também são 
“momentos dignos de lembrança”, ou seja, 'memoráveis' (PINHEIRO, 2008, 
p.24). 

 

  Acreditamos que ao atribuir um aspecto mais cômico que filosófico, Xenofonte 

objetivou tornar seu texto educativo na medida em que o cômico possuía um caráter 

pedagógico em Atenas durante o período clássico. A obra é composta por nove livros e 

estruturalmente está dividida em três partes. Na primeira há a apresentação dos personagens; 

na segunda versa-se sobre variados temas, dentre os quais estão a natureza feminina, a dança, 

o vinho e a bebedeira, a Filosofia e os esportes, sempre pautados na importância da 

temperança (sophrosine); na terceira e última parte, especificamente no livro VIII, Sócrates 

assinala suas principais ideias acerca do Amor, sobretudo do amor entre um homem adulto 

(erastés) e um jovem em processo de formação social (erómenos). O fio condutor da obra, 

que a priori parece ser a junção desorganizada de capítulos com temáticas independentes, é a 

kalokagathia, atingida através de um processo de formação dos futuros cidadãos. Deste modo, 

analisamos a seguir a opinião de Xenofonte a respeito da kalokagathia e a maneira como tal 

temática aparece em seu diálogo. 

                                                           

74 Esporte de combate, sem armas, utilizado como base de treinamento para os soldados na Grécia, especialmente 
entre os espartanos.  
75 Festa realizada de quatro em quatro anos em homenagem à deusa Atena. Havia concursos de música e canto, 
corridas de cavalo e outras competições (FLORENZANO, 2004, p.11). 
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3.2.1 - A kalokagathia no Sympósion de Xenofonte 

 Conforme trabalhado no primeiro capítulo desta pesquisa, sabemos que os antigos 

gregos possuíam um ideal de virtude denominado kalokagathia, palavra oriunda da junção 

dos termos kalós (belo) kai (e) e agathos (bom), qualidades de um kalokagathos, homem bom 

e belo moralmente. Nosso objetivo é identificar o que para Xenofonte consistia em 

características de um kalokagathos através da análise das características dos personagens do 

Banquete.  

 O início do diálogo leva-nos a crer que Xenofonte esteve presente em tal jantar. 

Todavia, considerando que sua data de nascimento gira em torno dos primeiros anos da 

Guerra do Peloponeso, Xenofonte não teria idade suficiente para ter presenciado este 

sympósion. Acerca dessa possível presença de Xenofonte, Fernando Souto Delibes 

problematiza: 

Do ponto de vista cronológico, pode o autor realmente estar presente em seu 
Banquete? Parece necessário fixar a data dramática desta obra em 422 a.C. O 
banquete serve para festejar a vitória no pancrácio do jovem Autólico na 
Grande Panatenéia, um festival que se celebrava uma vez a cada cinco anos. 
Segundo Ateneu, o comediógrafo Eupolis ridicularizou esta vitória em sua 
obra Autólico, produzida em torno de 420-1 a.C. A vitória tinha que 
acontecer, portanto, pouco antes, ou seja, nas Panatenéias do verão de 422. 
Naquele ano Xenofonte, se admitirmos a cronologia mais comumente aceita, 
não podia ter mais que oito anos de idade. Esta dificuldade já foi assinalada 
por críticos antigos e tem sido a evidência fundamental que tem levado 
alguns a considerar a falsa historicidade dos escritos socráticos de Xenofonte 
(DELIBES, 2000, p.156).  

 

 Para solucionar esta questão, Ana Elias Pinheiro levanta uma hipótese interessante 

na introdução de sua tradução deste diálogo. Segundo ela, nosso autor não quis dizer que 

presenciou este banquete. Afirmou, entretanto, conhecer (gignósco) as ações ocorridas neste 

banquete, mas em momento algum disse ter participado delas (PINHEIRO, 2008, p.16-17). 

Concordamos com Pinheiro e achamos bastante plausível esta hipótese. 
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 O diálogo já tem início com a valorização do kalokagathos (XENOFONTE. 

Banquete, I 1). Xenofonte afirma que não apenas as ações sérias dos homens virtuosos (kalon 

kagathon) são dignas de memória, mas também seus divertimentos (paidiais): 

Não são somente, ao meu ver, as ações sérias dos homens virtuosos que são 
dignas de memória, mas também seus divertimentos. Eu o sei por ter 
testemunhado, e meu desejo hoje é os fazer conhecidos. 

Ἀλλ' ἐμοὶ δοκεῖ τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργα οὐ μόνον τὰ μετὰ 
σπουδῆς πραττόμενα ἀξιομνημόνευτα εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ταῖς 
παιδιαῖς. οἷς δὲ παραγενόμενος ταῦτα γιγνώσκω δηλῶσαι βούλομαι. 
(XENOFONTE. Banquete, I 1). 
 
 

 Ou seja, tanto as ações sérias, quanto os momentos de lazer de um kalokagathos 

são dignas de memória por servirem de exemplo aos demais. Assim sendo, Xenofonte sente 

brotar em si o dever de tornar público aquilo que conhece (gignósco). Conforme defende 

Anatol Rosenfeld, a estrutura de um texto qualquer, ficcional ou não, de valor estético ou não, 

é composta por uma série de planos, dos quais o único real é o dos sinais topográficos 

impressos no papel (ROSENFELD, 2011, p.13). Isso significa que, ainda que o polígrafo 

tenha se inspirado em um evento real e em personagens ontologicamente autônomos, é 

evidente que há no Banquete elementos criados e/ou adaptados pelo autor para dar fluência e 

coerência aos fatos narrados, haja vista, conforme colocado por Pinheiro, ser pouco provável 

que o mesmo tenha participado do jantar em honra a Autólico. Podemos aplicar em sua 

análise a noção de verossimilhança expressa por Aristóteles na Poética na qual “a obra do 

poeta não consiste em contar o que aconteceu, mas coisas que podiam acontecer” 

(ARISTÓTELES. Poética, 1451a). Sabemos que a criação dos personagens em uma obra não 

acontece de maneira aleatória. Ao se pensar na construção de um texto, o autor tem em mente 

um esboço das principais características e necessidades de seus personagens a fim de que os 

mesmos atinjam os objetivos inicialmente traçados. No caso do Banquete de Xenofonte, a 

kalokagathia está presente em todo o diálogo, seja na ação dos personagens, seja em seus 
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discursos, a fim de demonstrar que tal virtude deveria ser almejada e praticada pelos cidadãos 

atenienses. 

 Acerca da identificação entre leitor e os personagens presentes em uma obra 

literária76, Jonathan Culler afirma que: 

O valor da literatura há muito tempo foi vinculado às experiências vicárias 
dos leitores, possibilitando-lhes saber como é estar em situações específicas 
e desse modo conseguir a disposição para agir e sentir de certas maneiras. As 
obras literárias encorajam a identificação com os personagens, mostrando as 
coisas do seu ponto de vista (CULLER, 1999, p.111). 

 

 Concordamos com Culler e consideramos que ao elaborar seu texto, Xenofonte 

elegeu elementos no temperamento de seus personagens que buscaram despertar em seus 

leitores a identificação e/ou diferenciação com os mesmos, a fim de que, através da reflexão, 

seus próprios atos fossem analisados.  

 O perfil dos personagens eleitos por Xenofonte para compor seu diálogo é 

bastante heterogêneo, constituindo-se uns em exemplos de conduta austera e outros em 

amostras de maus comportamentos. Personalidades como Cálias, Hermógenes, Antístenes, 

Cármides, Nicerato, Autólico, Lícon e Sócrates são mencionados por diversos autores, como 

por exemplo, Platão, Aristófanes, Eupolis e Andócides; outros, como Felipe e os membros da 

companhia do Siracusano, não são encontrados em quaisquer obras. Analisamos a seguir o 

perfil destas personagens, tanto em Xenofonte, quanto nas respectivas obras em que os 

mesmos aparecem, buscando compreender os motivos que teriam motivado o polígrado a 

inseri-las em seu Banquete.  

 

 

                                                           

76 Apreendemos nesta pesquisa o termo “literatura” em seu sentido lato, conforme proposto por Rosenfeld, como 
“tudo o que aparece fixado através de letras, sejam obras científicas, reportagens, notícias, textos de propaganda, 
livros didáticos, receitas de cozinha, etc.” (ROSENFELD, 2011, p.11). 
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3.2.2 – Modelos de bons cidadãos 

 O grupo que constitui para Xenofonte como exemplo de bons cidadãos é formado 

por Antístenes, Hermógenes, Cármides e por Lícon, pai do jovem homenageado naquele 

jantar.  

 Antístenes nasceu em Atenas em torno de 446 a.C., mas de acordo com Diógenes 

Laértios não era autóctone, haja vista, segundo este biógrafo, sua mãe ser proveniente da 

Trácia (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VI 1.1). Foi aluno 

de Górgias e posteriormente passou a seguir Sócrates, de quem aprenderia a ter resistência 

(καρτερικός) e impassibilidade (ἀπᾰθής), preceitos fundamentais para a filosofia cínica do 

qual viria a ser o fundador (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos 

Ilustres, VI 1.2). Segundo Laértios, tinha fama de ser severo com seus discípulos e possuía 

uma suposta antipatia por Platão, acusando-o de ser orgulhoso. Certa vez, ao ouvir dizer que 

Platão falava mal de si, Antístenes respondeu: “É próprio dos reis fazer o que é belo e ouvir 

maledicências” (βασιλικόν,” ἔφη, “καλῶς ποιοῦντα κακῶς ἀκούειν”) (DIÓGENES 

LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VI 1.3). Conta-nos ainda Laétios que 

ao visitar Platão doente, Antístenes olhou para um recipiente em que este havia vomitado e 

disse “Vejo a bile aqui, mas não consigo ver o orgulho” (χολὴν μὲν ὁρῶ ἐνταῦθα, τῦφον δὲ 

οὐχ ὁρῶ) (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VI 1.7). 

 De sua obra chegou-nos apenas fragmentos. No século III d.C, cinquenta e oito de 

suas obras (algumas com mais de um livro) divididas em dez volumes ainda  estavam 

conservadas e, em decorrência de uma obra tão extensa, Antístenes chegou a ser chamado de 

“tagarela prolífico” (παντοφυῆ φλέδονά) pelo filósofo Tímon. Antístenes morreu muito 

doente por volta de 366 a.C.  (DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos 

Ilustres, VI 1.15-19). 
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Fernando Delibes observa aspectos do diálogo de Xenofonte que são referentes ao 

pensamento de Antístenes, combatendo a tese defendida por K. von Fritz77 de que Antístenes 

no Banquete seria meramente um personagem literário:  

Em nenhum momento podemos apoiar a tese de um Antístenes vazio 
puramente literário no Simpósio, como alguns têm defendido, embora talvez 
um pouco anacrônico, pois em 422 a.C. parece ter desenvolvido já as linhas 
mestres de seu pensamento  (DELIBES, 2000, p.167). 

  

 Na ocasião do jantar em honra a Autólico descrito por Xenofonte, Antístenes teria 

por volta de vinte e quatro anos. Nos livros III e IV, nos quais há um debate sobre quem são 

os melhores homens (kaloikagathoi) e acerca das qualidades que cada conviva mais admira 

em si, Antístenes orgulha-se de sua riqueza (πλοῦτος) (XENOFONTE. Banquete, III 8), mas 

não de bens materiais. A riqueza a que se refere é aquela da alma, das virtudes que possui e 

ele a conquistou graças aos ensinamentos de Sócrates, com quem aprendeu a partilhar com 

abundância a riqueza de sua alma (XENOFONTE. Banquete, IV 34-45). Concluímos que 

embora Antístenes, a priori, pareça ser uma pessoa rude, conforme o define Pinheiro (2008, 

p.16), esse constitui-se em um cidadão virtuoso por valorizar mais a riqueza da alma que a 

material. 

 Outro bom exemplo que destacamos é Hermógenes, filho de Hipônico, meio 

irmão de Cálias e de Hiparete, esposa de Alcibíades, que nasceu em Atenas por volta de 455 

a.C. Hermógenes teria na ocasião do jantar na casa de Cálias aproximadamente trinta e três 

anos, e embora seu pai fosse muito rico, esse era muito pobre, conforme observamos no 

seguinte trecho do diálogo Crátilo, de Platão: 

Sócrates: O meio mais apropriado para chegar a este resultado, 
companheiro, é junto daqueles que sabem, pagando-lhes bem e dando-lhes 
graças. Estes são os sofistas, aos quais seu irmão Cálias pagou muito 

                                                           

77O título da obra de Fritz é Antisthenes und Sokrates in Xenophons Symposium. Este autor foi pioneiro no 
estudo do Cinismo, corrente de pensamento fundada por Antístenes que consistia na valorização do ascetismo e 
da εὐδαιμονία (eudaimonia), ou seja, a busca pela felicidade através de atitudes nobres.  
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dinheiro para parecer sábio. Mas, uma vez que você não possui os bens do 
seu pai, terá que procurar seu irmão e lhe suplicar que o ensine esta postura, 
como ele mesmo aprendeu com Protágoras.  

 {ΣΩ.} Ὀρθοτάτη μὲν τῆς σκέψεως, ὦ ἑταῖρε, μετὰ τῶν ἐπισταμένων, 
χρήματα ἐκείνοις τελοῦντα καὶ χάριτας κατατιθέμενον. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ 
σοφισταί, οἷσπερ καὶ ὁ ἀδελφός σου Καλλίας πολλὰ τελέσας χρήματα 
σοφὸς δοκεῖ εἶναι. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἐγκρατὴς εἶ τῶν πατρῴων, λιπαρεῖν 
χρὴ τὸν ἀδελφὸν καὶ δεῖσθαι αὐτοῦ διδάξαι σε τὴν ὀρθότητα περὶ τῶν 
τοιούτων ἣν ἔμαθεν παρὰ Πρωταγόρου. (PLATÃO. Crátilo, 391 b-c). 

 

 Segundo assinala Fernando Souto Delibes, o fato de não possuir os bens de seu 

pai leva-nos a afirmar que Hermógenes tratava-se de um νόθος, ou seja, um filho bastardo. 

Hermógenes aparece na obra de Platão e na de Xenofonte como um dos maiores 

companheiros de Sócrates. Em Fédon, ele é citado entre aqueles que estiveram ao lado de 

Sócrates em seus últimos dias de vida; em Memoráveis, como um dos mais fiéis seguidores 

do filósofo: 

Equécrates: E quem estava lá, Fédon? 
Fedón: Além de Apolodoro, os seus conterrâneos Critobulo e o pai, 
Hermógenes, Epígenes, Ésquines e Antístenes. Ctesipo de Peânia também 
esteve presente, Menéxeno e mais alguns da mesma região. Se não me 
engano, Platão estava doente. 
 
{ΕΧ.} Ἔτυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι;  
{ΦΑΙΔ.} Οὗτός τε δὴ ὁ Ἀπολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων παρῆν καὶ 
Κριτόβουλος καὶ ὁ ατὴρ αὐτοῦ καὶ ἔτι Ἑρμογένης καὶ Ἐπιγένης καὶ 
Αἰσχίνης καὶ Ἀντισθένης· ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ Μενέξενος 
καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων. Πλάτων δὲ οἶμαι ἠσθένει. (PLATÃO. 
Fédon, 59 b). 
 
Mas Críton também foi verdadeiramente companheiro de Sócrates, tal como 
Querefonte, Querécrates, Hermógenes, Símias, Cebes, Fedondas e outros, 
que conviveram com ele, não para se tornarem oradores de profissão, na 
Assembleia ou no tribunal, mas para que pudessem se tornar homens 
virtuosos e fossem habilitados a bem cumprir as suas obrigações para com a 
casa, os familiares, os amigos, a cidade e os cidadãos. E nenhum deles, nem 
enquanto jovem nem na velhice, cometeu males e nem deu motivo a 
acusações. 
 
ἀλλὰ Κρίτων τε Σωκράτους ἦν ὁμιλητὴς καὶ Χαιρεφῶν καὶ Χαιρεκράτης 
καὶ Ἑρμογένης καὶ Σιμίας καὶ Κέβης καὶ Φαιδώνδας καὶ ἄλλοι, οἳ ἐκείνῳ 
συνῆσαν, οὐχ ἵνα δημηγορικοὶ ἢ δικανικοὶ γένοιντο, ἀλλ' ἵνα καλοί τε 
κἀγαθοὶ γενόμενοι καὶ οἴκῳ καὶ οἰκέταις καὶ οἰκείοις καὶ φίλοις καὶ πόλει 
καὶ πολίταις δύναιντο καλῶς χρῆσθαι. καὶ τούτων οὐδεὶς οὔτε 
νεώτερος οὔτε πρεσβύτερος ὢν οὔτ' ἐποίησε κακὸν οὐδὲν οὔτ' αἰτίαν 
ἔσχεν. (XENOFONTE. Memoráveis, I 2.48). 
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  Após a apreciação dos trechos selecionados, constatamos que Hermógenes é 

citado tanto em Platão quanto em Xenofone de maneira favorável: no diálogo Fédon, ele está 

entre os amigos que estiveram com Sócrates até o momento de sua morte; no Memoráveis, é 

citado como alguém que acompanhou o mestre filósofo para alcançar uma formação íntegra 

que o capacitasse exercer suas obrigações, ou seja, literalmente um kalokagathos.  

  No Banquete, Hermógenes se orgulha da virtude e do poder de seus amigos 

(XENOFONTE. Banquete, III 14). Ao ser interrogado sobre quem seriam estes amigos, 

Hermógenes responde que os deuses, que tudo sabem e que são omnipotentes, que nunca 

afastam dele seu olhar, nem durante o dia, nem durante a noite. E, em troca de louvores (que 

não custam a Hermógenes qualquer despesa), consegue em troca proteção e amizade, pois os 

deuses também prezam a kalokagathia (XENOFONTE. Banquete, IV 46-50). Hermógenes 

apresenta-se como um homem atento, discreto e prudente ilustrando que, embora fosse pobre 

e bastardo, era capaz de ser um bom exemplo através de suas atitudes. 

 O terceiro personagem que sublinhamos é Cármides, tio de Platão e possuidor de 

uma beleza física exuberante, conforme observamos no diálogo platônico que leva seu nome:  

E Crítias, olhando através da porta e vendo que entravam alguns jovens, 
brincando entre eles e seguidos por muitas pessoas, disse: 
 - Em relação ao mais belo, creio que logo você o verá. Para os que estão 
chegando, entre os admiradores dele, é o mais bonito, ao menos agora. Creio 
que é ele mesmo quem se aproxima. 
- Quem é? – perguntei – E de quem é? 
- Provavelmente o conheces - ele disse. Acontece que, quando vós 
marchastes ele ainda não tinha idade suficiente. É Cármides, filho de nosso 
tio Glaucon, meu primo.  
- Claro que o conheço – eu disse. De minha parte, em verdade, não possuía 
má impressão visto que era um menino. Agora deve já ser um moço. 
 
καὶ ὁ Κριτίας ἀποβλέψας πρὸς τὴν θύραν, ἰδών τινας νεανίσκους 
εἰσιόντας καὶ λοιδορουμένους ἀλλήλοις καὶ ἄλλον ὄχλον ὄπισθεν 
ἑπόμενον, Περὶ μὲν τῶν καλῶν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, αὐτίκα μοι δοκεῖς 
εἴσεσθαι· οὗτοι γὰρ τυγχάνουσιν οἱ εἰσιόντες πρόδρομοί τε  
καὶ ἐρασταὶ ὄντες τοῦ δοκοῦντος καλλίστου εἶναι τά γε δὴ νῦν, φαίνεται 
δέ μοι καὶ αὐτὸς ἐγγὺς ἤδη που εἶναι προσιών.  
 Ἔστιν δέ, ἦν δ' ἐγώ, τίς τε καὶ τοῦ;  
 Οἶσθά που σύ γε, ἔφη, ἀλλ' οὔπω ἐν ἡλικίᾳ ἦν πρίν σε ἀπιέναι, 
Χαρμίδην τὸν τοῦ Γλαύκωνος τοῦ ἡμετέρου θείου ὑόν, ἐμὸν δὲ ἀνεψιόν.  
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 Οἶδα μέντοι νὴ Δία, ἦν δ' ἐγώ· οὐ γάρ τι φαῦλος οὐδὲ τότε ἦν ἔτι παῖς 
ὤν, νῦν δ' οἶμαί που εὖ μάλα ἂν ἤδη μειράκιον εἴη. (PLATÃO. Cármides, 
154 a-c). 
 

 A genealogia de Cármides é citada por Alcibíades no Banquete de Platão (222 a-

b) e também por Xenofonte no Memoráveis, havendo nessa passagem a única referência de 

Xenofonte a Platão (III 6, 1): 

Glaucon, filho de Aríston, tentou tornar-se orador, desejoso de estar à frente 
da cidade, mesmo antes de completar vinte anos. Não tinha ninguém, nem 
familiar nem amigo, que conseguisse afastá-lo da tribuna, exposto ao 
ridículo; o único que conseguiu foi Sócrates, interessado nele por causa de 
Cármides, o filho de Gláucon, e de Platão. 

Γλαύκωνα δὲ τὸν Ἀρίστωνος, ὅτ' ἐπεχείρει δημηγορεῖν, ἐπιθυμῶν 
προστατεύειν τῆς πόλεως οὐδέπω εἴκοσιν ἔτη γεγονώς, τῶν ἄλλων 
οἰκείων τε καὶ φίλων οὐδεὶς ἐδύνατο παῦσαι ἑλκόμενόν τε ἀπὸ τοῦ 
βήματος καὶ καταγέλαστον ὄντα· Σωκράτης δέ, εὔνους ὢν αὐτῷ διά τε 
Χαρμίδην τὸν Γλαύκωνος καὶ διὰ Πλάτωνα, μόνος ἔπαυσεν. 
(XENOFONTE. Memoráveis, III 6, 1). 

  

 No diálogo de Xenofonte, Cármides não se orgulha de sua beleza, mas de sua 

pobreza (πενία) (XENOFONTE. Banquete, III 9). Ao ser questionado por Cálias sobre qual o 

motivo deste orgulho, Cármides afirma que quando era rico tinha medo de ser assaltado e que 

lhe fizessem mal por causa do seu dinheiro, que se incomodava em ter que bajular sicofantas e 

por ser privado de poder circular livremente pela cidade. O diálogo se passa no ano de 422 

a.C, momento no qual Atenas estava envolvida na Guerra do Peloponeso. Sabemos que a 

polis ateniense saiu derrotada deste conflito e que o ambiente pós-guerra favoreceu a 

atividades dos sicofantas (συκοφάνται), delatores públicos que, de acordo com Claude 

Mossé, se aproveitavam dos cidadãos mais ricos, sobretudo os plutocratas, para extorquir-lhes 

dinheiro (MOSSÉ, 2004, p.256). Inicialmente, os sicofantas delatavam comerciantes que 

exportavam figos irregularmente, mas no período clássico sua atividade se caracterizou em 

apresentar à Ecclésia ou à Boulé denúncias sobre atos que feriam o princípio da cidadania, 

que de acordo com Glotz, consistiam em atos de conspiração e de traição (GLOTZ, 1928, 
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p.196). Podemos compreender de que modo funcionava a sicofantia a partir de um trecho do 

discurso Sobre os Mistérios de Andócides, no qual o autor associa este ofício à tirania: 

Esta lei, oh sicofanta e raposa astuta, é obrigatória ou não? Ao que me 
parece já não é em razão de só podermos aplicar as leis que tenham sido 
promulgadas após o arcontado de Euclides. É por isso que tu vives e circulas 
livremente nesta cidade, tu que és indigno, tu que sob o governo democrático 
vivias de delações e que, sob a oligarquia, para não ser forçado a restituir o 
que havias cobrado praticando a sicofantia, fizeste escravo dos Trinta.  

Πότερον, ὦ συκοφάντα καὶ ἐπίτριπτον κίναδος, κύριος ὁ νόμος ὅδε 
ἐστὶν ἢ οὐ κύριος; διὰ τοῦτο δ' οἶμαι γεγένηται ἄκυρος, ὅτι τοῖς νόμοις 
δεῖ χρῆσθαι ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος. Καὶ σὺ ζῇς καὶ περιέρχῃ τὴν πόλιν 
ταύτην, οὐκ ἄξιος ὤν· ὃς ἐν δημοκρατίᾳ μὲν συκοφαντῶν ἔζης, ἐν 
ὀλιγαρχίᾳ δέ, ὡς μὴ ἀναγκασθείης τὰ χρήματα ἀποδοῦναι ὅσα 
συκοφαντῶν ἔλαβες, ἐδούλευες τοῖς τριάκοντα. (ANDÓCIDES. Sobre os 
Mistérios, 99). 
 

 O desprezo do orador pela sicofantia fica evidente em seu discurso pelo fato de 

Andócides ter sofrido uma ação desta espécie de delator. Entretanto, o descontentamento pela 

atividade sicofanta aparece também em outras obras - por exemplo, nas comédias Assembleia 

de Mulheres e As Aves, de Aristófanes, e na peça Bajuladores, de Eupolis - pelo fato dos 

sicofantas estarem mais interessados em seu sucesso financeiro que no bem coletivo. Mossé 

complementa que: “os sicofantas eram seguramente um dos pontos negros da democracia 

ateniense” (MOSSÉ, 2004, p.257).  Deste modo, torna-se compreensível o alívio de Cármides 

em não haver mais a necessidade de agradar os sicofantas expressado em seu discurso no 

Banquete, ato que sua falar transparece ter ocorrido no tempo em que este ainda era detentor 

de muitos bens. Após ter perdido boa parte de seu patrimônio, Cármides recuperou a 

liberdade, tornou-se um homem de confiança e passou a ser sustentado pela cidade, ao invés 

de sustentá-la, frisando ainda ser questionado anteriormente por andar com Sócrates quando 

era rico, fato que não mais ocorria após se tornar pobre (XENOFONTE. Banquete, IV 29-33). 

 Cármides figura enquanto exemplo de homem cujo valor se concentra no caráter e 

não em suas posses, conforme observamos neste trecho do Memoráveis: 



161 
 
 

 
 

Vendo que o filho de Gláucon, Cármides, era um homem respeitável e muito 
mais capaz que os políticos da época, mas que receava apresentar-se diante 
da Assembleia e intervir nos assuntos da cidade [...]. 

 Χαρμίδην δὲ τὸν Γλαύκωνος ὁρῶν ἀξιόλογον μὲν ἄνδραὄντα καὶ 
πολλῷ δυνατώτερον τῶν τὰ πολιτικὰ τότε πραττόντων, ὀκνοῦντα δὲ 
προσιέναι τῷ δήμῳ καὶ τῶν τῆς πόλεως  πραγμάτων ἐπιμελεῖσθαι 
(XENOFONTE. Memoráveis, III 7, 1). 

 

 Inferimos que através das figuras de Cármides, Antístenes e Hermógenes, 

Xenofonte procurou demonstar que a virtude da alma é mais valorosa que os bens materiais, 

constituindo-se na maior riqueza que um homem deveria almejar: Cármides era rico, porém 

chantageado pelos sicofantas, obtendo tranquilidade somente após a perda de seus bens; 

Antístenes era rico em virtudes, embora fosse pobre materialmente; e Hermógenes era um 

homem de bem, mesmo se tratando de um filho bastardo de Hipônico e, por este motivo, não 

se tornado herdeiro da riqueza de seu pai.  

 O último personagem em destaque como um bom exemplo de cidadão é Lícon, 

pai do jovem Autólico. Não possuímos muitas informações acerca deste personagem, mas o 

nome Lícon aparece entre os acusadores de Sócrates na Apologia escrita por Platão: 

Como consequência disso me acusaram Meleto, Ânito e Lícon; Meleto, 
irritado em nome dos poetas, Ânito, pelos demiurgos e Lícon, pelos 
oradores.  

ἐκ τούτων καὶ Μέλητός μοι ἐπέθετο καὶ Ἄνυτος καὶ Λύκων, Μέλητος μὲν 
ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχθόμενος, Ἄνυτος δὲ ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ 
τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόρων· (PLATÃO. Apologia de 
Sócrates, 23e-24a). 

 

 Diógenes Laértios reforça a declaração de Sócrates ao afirmar que: 

O demagogo Lícon incumbiu-se de todos os preparativos necessários. 
Antístenes em sua Sucessão dos Filósofos, e Platão em sua Apologia, dizem 
que houve três acusadores – Ânitos, Lícon e Mêletos -; Ânitos foi o porta-
voz do ressentimento dos artífices e políticos, Lícon dos retóricos e Mêletos 
dos poetas (todos esses grupos tinham sido satirizados por Sócrates).  

ροητοίμασε δὲ πάντα Λύκων ὁ δημαγωγός.  Ἀντισθένης δ' ἐν ταῖς τῶν 
Φιλοσόφων Διαδοχαῖς (FGrH 508 F 4) καὶ Πλάτων ἐν Ἀπολογίᾳ (23e 
sq.) τρεῖς αὐτοῦ κατηγορῆσαί φασιν, Ἄνυτον καὶ Λύκωνα καὶ Μέλητον· 
τὸν μὲν Ἄνυτον ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν πολιτικῶν ὀργιζόμενον· 
τὸν δὲ Λύκωνα ὑπὲρ τῶν ῥητόρων· καὶ τὸν Μέλητον ὑπὲρ τῶν 
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ποιητῶν, οὓς ἅπαντας ὁ Σωκράτης διέσυρε. (DIÓGENES LAÉRTIOS. 
Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, II 39). 

 

 Isidor Feinstein Stone afirma que Lícon não foi um orador famoso e que dos três 

acusadores de Sócrates apenas Ânito tinha peso (STONE, 1988, p.180). Diante da presença de 

Lícon entre os acusadores de Sócrates, nos questionamos: Xenofonte teria selecionado Lícon 

como personagem deste diálogo com o objetivo de demonstrar que Sócrates e Lícon se 

relacionavam bem? O Lícon que acusou Sócrates é o mesmo pai de Autólico? Para responder 

a estas questões, recorremos a uma nota de rodapé da tradução feita por Ana Elias Pinheiro, 

em que esta afirma que a correspondência entre o Lícon acusador de Sócrates em Platão e o 

Lícon pai de Autólico pode ser amparado em duas hipóteses: a primeira diz respeito à relação 

de Autólico com o círculo socrático; já a segunda, com a suposta associação de Sócrates com 

os oligarcas que teriam sido os responsáveis pela morte de Autólico (PINHEIRO, 2008, p.15). 

 No Banquete, Lícon orgulha-se de seu filho Autólico (XENOFONTE. Banquete, 

III 12) e reconhece a kalokagathia em Sócrates ao elogiar a conduta do filósofo, conforme 

observamos em sua expressão no final do diálogo: “Por Héra, Sócrates! Para mim és um 

homem virtuoso” (Ἥραν, ὦ Σώκρατες, καλός γε κἀγαθὸς δοκεῖς μοι ἄνθρωπος εἶναι) 

(XENOFONTE. Banquete, IX 1). Inferimos que Xenofonte objetivou demonstrar que 

Sócrates fora injustamente acusado de corromper a juventude, e que Lícon acompanhava e 

aprovava a presença de Autólico no círculo socrático. Sobre um possível arrependimento 

ateniense sobre o julgamento de Sócrates, Stone informa-nos que: 

Segundo uma lenda, Ânito teve um mau fim. Ela surge pela primeira vez 
cerca de cinco séculos depois do julgamento de Sócrates, nas Vidas dos 
filósofos de Diógnes Laércio. Segundo este autor, após a morte de Sócrates 
“foi tamanho remorso dos atenienses”, que eles se voltaram contra seus 
acusadores, executaram Meleto, expulsaram da cidade Ânito e Lícon e 
erigiram “uma estatua de bronze” a Sócrates (STONE, 1988, p.181-182). 

 

 Compreendemos que o polígrafo reuniu no jantar em honra a Autólico, que na 

ocasião tratava-se de um meirakion, personagens do círculo socrático cujo caráter exemplar 
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poderia servir de inspiração àquele jovem em processo de formação: Antístenes, o da alma 

próspera; Hermógenes, o modesto e amigo dos deuses; Cármides, cuja beleza física não 

corrompeu sua conduta e reconhecia na pobreza um grande bem; e por fim, Lícon, um pai 

zelozo que sabia identificar nos kaloikagathoi a verdadeira virtude. Contudo, não apenas de 

bons exemplos foi constituída a lista de indivíduos designados por nosso autor para compor 

seu diálogo. A exemplo de Platão, Xenofonte também se utilizou do recuso do mau exemplo 

para despertar em seus leitores a reflexão sobre os perigos que uma conduta pautada no 

descomedimento poderia intentar. Deste modo, propomos uma análise destes personagens a 

seguir. 

 

3.2.3 - Paradigmas do excesso: Nicerato e Critóbulo 

 Nicerato, filho do estratego Nícias, este que foi responsável pela paz entre Esparta 

e Atenas em 421 a.C., era um homem de posses e possuía o mesmo nome de seu avô paterno 

(TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso, III 51; V 20). Seu nome é mencionado por 

Diodoro Sículo, que o coloca entre os ricos de Atenas que foram injustamente imputados e 

mortos pelos Trinta: 

Após a morte de Terámenes, os Trinta elaboraram uma lista dos ricos e 
apresentaram falsas acusações contra eles, condenaram-nos à morte e 
tomaram suas propriedades. Eles mataram Nicerato, filho de Nícias, que 
comandou a campanha conta os siracusanos; um homem que se conduziu em 
direção a todos os homens com justiça e benevolência, e que talvez tenha 
sido o primeiro de todos os atenienses em riqueza e em reputação. 

μετὰ δὲ τὸν τούτου θάνατον οἱ τριάκοντα τοὺς πλουσίους 
ἐπιλεγόμενοι, τούτοις ψευδεῖς αἰτίας ἐπερρίπτουν, καὶ φονεύοντες τὰς 
οὐσίας διήρπαζον. ἀνεῖλον δὲ καὶ Νικήρατον τὸν Νικίου τοῦ 
στρατηγήσαντος ἐπὶ Συρακοσίους υἱόν, ἄνδρα πρὸς ἅπαντας ἐπιεικῆ 
καὶ φιλάνθρωπον, πλούτῳ δὲ καὶ δόξῃ σχεδὸν πρῶτον πάντων 
Ἀθηναίων· (DIODORO SÍCULO. Biblioteca Histórica, 14.5.5). 
 

 Notamos que Diodoro Sículo considera iníquo o aniquilamento de Nicerato, haja 

vista essa ser uma atitude incompatível com as qualidades do comandante ateniense, que para 

o historiador se tratava de um homem justo e benevolente. Todavia, embora no Banquete 
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Xenofonte o descreva como um homem muito culto, esse se apresenta descontrolado em 

relação ao seu conhecimento. Nicerato, que se orgulha de recitar de cor todos os versos da 

Ilíada e da Odisséia, defende que, como Homero versou sobre quase todos os temas humanos, 

quem quiser ser um orador, um administrador, um general ou igualar-se aos heróis, basta ser 

seu companheiro, uma vez que se trata de um profundo conhecedor dessas ciências 

(XENOFONTE. Banquete, III 5-6; IV 6).   

 Nicerato demonstra desequilíbrio em relação a sua admiração por Homero, 

citando seus versos na maioria das vezes em que se manifesta durante o sympósion. 

Compreendemos que receber uma boa educação não seria o suficiente para que o homem se 

constituísse em um kalokagathos: antes, ele deveria ter domínio sobre suas paixões, sendo 

detentor da sophrosine. Seu comportamento desregulado nos leva à conclusão de que por 

estar tomado pela hybris, Nicerato acabou por se tornar incapaz de pensar por si próprio, 

necessitando sempre de Homero como referência em suas próprias decisões.  

 Outro personagem que expressa incapacidade de ponderação em decorrência da 

presença de hybris em seu comportamento é Critóbulo, filho de um grande amigo de Sócrates 

chamado Críton e cuja filiação pode ser confirmada no livro I do Memoráveis: “Critóbulo 

filho de Críton” (Κριτόβουλόν ποτε τὸν Κρίτωνος) (XENOFONTE. Memoráveis, I, 3, 8). 

Ele é também personagem do Econômico, outro diálogo xenofonteano, e sua presença neste 

concentra-se nos seis primeiros capítulos nos quais estabelece um diálogo com Sócrates 

acerca da melhor maneira de se administrar o oikos. 

 No Banquete, Critóbulo é um personagem muito interessante em nossa análise 

acerca do relacionamento pederástico, uma vez que se apresenta fortemente enamorado de 

Clínias, que de acordo com Diana Bowder, era um nome recorrente em Atenas (BOWDER, 

1982, p.107). Alcibíades teve um filho chamado Clínias, que se casou com Dinômaca, neta de 

Clístenes. Todavia, o Clínias a que se refere Xenofonte e também Platão é o filho de Axíoco, 
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conforme observamos na seguinte fala de Sócrates para Eutidemo e para Dionisodoro, no 

diálogo Eutidemo: 

Pois então, eu disse, deixemos para outra ocasião vossa exibição e 
demonstreis isto aqui: persuadi este jovem de que é necessário amar a 
sabedoria e cultivar a virtude, e sereis agradáveis, a mim e a todos estes que 
aqui estão. Pois ocorre algo assim com este jovem: eu e todos aqui 
desejamos que ele se torne o melhor possível. Pois ele é filho de Axíoco, 
filho de Alcibíades, o Antigo, e primo irmão do atual Alcibíades; o nome 
dele é Clínias. Ora, ele é jovem. Tememos, pois, por ele, como é natural 
temer por um jovem, que alguém se adiante a nós, desviando seu 
pensamento para alguma outra ocupação, e que o perverta. Vós chegastes 
assim na melhor das ocasiões. Se não vos importa, fazei uma experiência 
com o jovem, e conversai com ele na nossa frente. 

 
Τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων τὴν ἐπίδειξιν ἡμῖν, ἔφην, εἰς αὖθις  ἀπόθεσθον, 
τοῦτο δ' αὐτὸ ἐπιδείξασθον· τουτονὶ τὸν νεανίσκον πείσατον ὡς χρὴ 
φιλοσοφεῖν καὶ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, καὶ χαριεῖσθον ἐμοί τε καὶ τουτοισὶ 
πᾶσιν. συμβέβηκεν γάρ τι τοιοῦτον τῷ μειρακίῳ τούτῳ· ἐγώ τε καὶ οἵδε 
πάντες τυγχάνομεν ἐπιθυμοῦντες ὡς βέλτιστον αὐτὸν γενέσθαι. ἔστι δὲ 
οὗτος Ἀξιόχου μὲν ὑὸς τοῦ Ἀλκιβιάδου τοῦ παλαιοῦ, αὐτανεψιὸς δὲ τοῦ 
νῦν ὄντος Ἀλκιβιάδου· ὄνομα δ' αὐτῷ Κλεινίας. ἔστι δὲ νέος· φοβούμεθα 
δὴ περὶ αὐτῷ, οἷον εἰκὸς περὶ νέῳ, μή τις φθῇ ἡμᾶς ἐπ' ἄλλο τι 
ἐπιτήδευμα τρέψας αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ διαφθείρῃ. σφὼ οὖν ἥκετον 
εἰς κάλλιστον· ἀλλ' εἰ μή τι διαφέρει ὑμῖν, λάβετον πεῖραν τοῦ μειρακίου 
καὶ διαλέχθητον ἐναντίον ἡμῶν. (PLATÃO. Eutidemo, 275 a-b). 
 
  

 No trecho acima, Sócrates demonstra preocupação pela educação de Clínias, de 

modo particular, e de todo jovem, de modo geral, incitando em seus interlocutores a 

demonstração de que é preciso amar a sabedoria e ser virtuoso de modo que os jovens possam 

se espelhar e se tornar também virtuosos.  

 No livro IV do Banquete, após ter declarado exaustivamente seu amor por Clínias, 

Critóbulo afirma ser mais belo que Sócrates e capaz de conseguir convencer mais facilmente 

os demais com sua beleza que Sócrates com sua eloquência. Provocado por tal afirmação, o 

filósofo convida Critóbulo após aquela conversa a realizar consigo um concurso de beleza 

perante os juízes, que seriam os convidados do jantar em honra a Autólico. Critóbulo, então, 

questiona se Sócrates não se submeteria também ao juízo de Clínias, quando é 

impetuosamente advertido: “Tu não deixas de pensar em Clínias?” (Οὐ γὰρ παύσῃ σὺ 

Κλεινίου μεμνημένος;).  E a resposta do apaixonado foi:  
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 - Por não pronunciar seu nome, crês que pensarei menos nele? Tu não sabes 
que tenho a imagem dele tão clara que eu seria capaz de reproduzi-la e pintá-
la fielmente do mesmo modo que se estivesse olhando para ela? 
- Porque então, disse Sócrates, me importunas para que eu te leves onde 
possas vê-lo, já que tens a imagem dele tão nítida? 
- Por que, Sócrates, a visão dele me faz feliz enquanto a visão de sua 
imagem aumenta o desejo.   
 
Οὐ γὰρ παύσῃ σὺ Κλεινίου μεμνημένος;  
Ἂν δὲ μὴ ὀνομάζω, ἧττόν τί με οἴει μεμνῆσθαι αὐτοῦ; οὐκ οἶσθα ὅτι 
οὕτω σαφὲς ἔχω εἴδωλον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ὡς εἰ πλαστικὸς ἢ 
ζωγραφικὸς ἦν, οὐδὲν ἂν ἧττον ἐκ τοῦ εἰδώλου ἢ πρὸς αὐτὸν ὁρῶν 
ὅμοιον αὐτῷ ἀπειργασάμην;  
καὶ ὁ Σωκράτης ὑπέλαβε· Τί δῆτα οὕτως ὅμοιον εἴδωλον ἔχων 
πράγματά μοι παρέχεις ἄγεις τε αὐτὸν ὅπου ὄψει; Ὅτι, ὦ Σώκρατες, ἡ 
μὲν αὐτοῦ ὄψις εὐφραίνειν δύναται, ἡ δὲ τοῦ εἰδώλου τέρψιν μὲν οὐ 
παρέχει, πόθον δὲ ἐμποιεῖ (XENOFONTE. Banquete, IV 21-22). 
  

 Sócrates reprova claramente a hybris que toma Critóbulo em relação a Clínias. 

Destacamos o termo pothos em negrito para demonstrar que ao estar ausente, Clínias 

despertou ainda mais a atenção de quem o ama. O interesse descontrolado de Critóbulo por 

Clínias é ridicularizado por Sócrates também no Memoráveis durante um diálogo entre o 

mestre filósofo e o próprio Xenofonte: 

Era assim que ele contava esta história, meio a brincar, meio a sério. Quanto 
aos prazeres sexuais, aconselhava vivamente a que se afastassem dos rapazes 
belos, porque, dizia ele, não é fácil manter-se sóbrio quando se joga com 
tentações dessas. Então, em determinada altura, tendo sabido que Critóbulo, 
o filho de Críton, beijara o filho de Alcibíades, que era um belo rapaz, fez 
esta pergunta a Xenofonte, e diante de Critobulo: 
 - Ora, diz-me lá, Xenofonte, não achavas tu que Critobulo é um desses 
homens que são mais sensatos do que temerários, e que, em vez de 
insensatos e aventureiros, são cautelosos. 
- Precisamente.  
- Pois, agora, bem podes considerá-lo o mais estouvado e o mais ordinário 
dos sujeitos. Um tipo capaz de fazer malabarismos com facas e de se lançar 
ao fogo. 
- Mas que raio o vistes tu fazer que te leves a acusá-lo assim? 
- Pois, então, não é que ele se atreveu a beijar o filho de Alcibíades que tem 
um palminho de cara e está na for da idade? 
- Bom, se é a isso que tu chamas um empreendimento de risco, quer-me 
parecer que também eu desafava um perigo desses! 
- Oh infeliz! - exclamou Sócrates - Que julgas tu que te sucedia por beijar 
um belo rapaz? Bem depressa perderias a tua liberdade para te tornares 
escravo, farias despesas sem conta com prazeres degradantes, sem qualquer 
disponibilidade para te dedicares a atividades de homem de bem, forçado a 
pactuar com situações que nem um louco aceitaria. 
 
τοιαῦτα μὲν περὶ τούτων ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων.  Ἀφροδισίων δὲ 
παρῄνει τῶν καλῶν ἰσχυρῶς ἀπέχεσθαι·  
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οὐ γὰρ ἔφη ῥᾴδιον εἶναι τῶν τοιούτων ἁπτόμενον σωφρονεῖν. ἀλλὰ 
καὶ Κριτόβουλόν ποτε τὸν Κρίτωνος πυθόμενος ὅτι ἐφίλησε τὸν 
Ἀλκιβιάδου υἱὸν καλὸν ὄντα, παρόντος τοῦ Κριτοβούλου ἤρετο 
Ξενοφῶντα· Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Ξενοφῶν, οὐ σὺ Κριτόβουλον ἐνόμιζες εἶναι 
τῶν σωφρονικῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἢ τῶν θρασέων καὶ τῶν 
προνοητικῶν μᾶλλον ἢ τῶν ἀνοήτων τε καὶ ῥιψοκινδύνων;  
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν. Νῦν τοίνυν νόμιζε αὐτὸν 
θερμουργότατον εἶναι καὶ λεωργότατον· οὗτος κἂν εἰς μαχαίρας 
κυβιστήσειε κἂν εἰς πῦρ ἅλοιτο. Καὶ τί δή, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ἰδὼν 
ποιοῦντα τοιαῦτα κατέγνωκας αὐτοῦ; Οὐ γὰρ οὗτος, ἔφη, ἐτόλμησε 
τὸν Ἀλκιβιάδου υἱὸν φιλῆσαι, ὄντα εὐπροσωπότατον καὶ ὡραιότατον; 
Ἀλλ' εἰ μέντοι, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, τοιοῦτόν ἐστι τὸ ῥιψοκίνδυνον ἔργον, 
κἂν ἐγὼ δοκῶ μοι τὸν κίνδυνον τοῦτον ὑπομεῖναι. Ὦ τλῆμον, ἔφη ὁ 
Σωκράτης, καὶ τί ἂν οἴει παθεῖν καλὸν φιλήσας; ἆρ' οὐκ ἂν αὐτίκα μάλα 
δοῦλος μὲν εἶναι ἀντ' ἐλευθέρου, πολλὰ δὲ δαπανᾶν εἰς βλαβερὰς 
ἡδονάς, πολλὴν δὲ ἀσχολίαν ἔχειν τοῦ ἐπιμεληθῆναί τινος καλοῦ 
κἀγαθοῦ, σπουδάζειν δ' ἀναγκασθῆναι ἐφ' οἷς οὐδ' ἂν μαινόμενος 
σπουδάσειεν; (XENOFONTE. Memoráveis, I, 3, 8-11). 
 

 Em 1836, Carel Gabriel Cobet defende no ensaio intitulado Commentatio, Qua 

Continetur Prosopographia Xenophontea, a ideia de que o Clínias a quem Xenofonte se 

referente no trecho acima do Memoráveis é o filho de Axíoco, e não o de Alcibíades 

(COBET, 1836, p.59). Baseados na tese de Cobet inferimos que ao mencionar Clínias 

enquanto filho de Alcibíades, Xenofonte referiu-se à ancestralidade deste, pois, conforme 

conferimos em Eutidemo 275 a-b, Clínias era primo do Alcibíades, contemporâneo de 

Sócrates e ambos eram netos de Alcibíades, o Antigo. O que nos interessa é que Xenofonte 

nos apresenta um Critóbulo descontrolado em relação ao seu desejo por Clínias, 

independentemente de quem este seja filho. Apesar de seu amor desregrado por Clínias, 

Critóbulo era casado, conforme Xenofonte nos relata no Banquete:  

Nenhum homem, por exemplo, se perfumaria por causa de outro homem; e 
às mulheres, sobretudo as recém-casadas, como a de Nicerato e a de 
Critóbulo, que falta lhes faz o perfume? Elas cheiram a elas mesmas. 
 
καὶ γὰρ ἀνδρὸς μὲν δήπου ἕνεκα ἀνὴρ οὐδεὶς μύρῳ χρίεται. αἱ μέντοι 
γυναῖκες ἄλλως τε καὶ ἂν νύμφαι τύχωσιν οὖσαι, ὥσπερ ἡ Νικηράτου 
τοῦδε καὶ ἡ Κριτοβούλου, μύρου μὲν τί καὶ προσδέονται;  
(XENOFONTE. Banquete, II 4). 
 
 

 Esta informação aparece também no Econômico, em um diálogo entre Sócrates e 

Critóbulo acerca da educação oferecida às mulheres: 
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-  Em todo caso, oh Critóbulo, já que estamos entre amigos, diga-nos a 
verdade. Há outra pessoa em quem confies mais rapidamente uma tarefa 
importante que à tua esposa? 
- Não há ninguém, disse ele. 
- Existe alguém com quem converses menos que com sua esposa? 
- Se existem, serão poucos. 
- Casastes com ela ainda bem menina, quando ainda tinha visto e ouvido 
muito pouco? 
- Certamente. 
 
πάντως δ', ἔφη, ὦ Κριτόβουλε (φίλοι γάρ ἐσμεν οἱ παρόντες) 
ἀπαληθεῦσαι δεῖ πρὸς ἡμᾶς. ἔστιν ὅτῳ ἄλλῳ τῶν σπουδαίων πλείω 
ἐπιτρέπεις ἢ τῇ γυναικί; Οὐδενί, ἔφη. Ἔστι δὲ ὅτῳ ἐλάττονα διαλέγῃ ἢ 
τῇ γυναικί; Εἰ δὲ μή, οὐ πολλοῖς γε, ἔφη. Ἔγημας δὲ αὐτὴν παῖδα νέαν 
μάλιστα καὶ ὡς ἐδύνατο ἐλάχιστα ἑωρακυῖαν καὶ ἀκηκουῖαν; Μάλιστα. 
(XENOFONTE. Econômico, III 12-13). 
 

 Constatar que Critóbulo era casado, ainda que nutrisse um amor ardente por 

Clínias, demonstra que o interesse de um homem adulto por um jovem em nada deveria 

comprometer sua função de cidadão gerador de descendentes para a polis. Caso o 

relacionamento pederástico ameaçasse a instituição do casamento, fugia aos padrões 

esperados para o mesmo e passaria a ser motivo de reprovação. 

 Conforme afirmado anteriormente, Critóbulo orgulha-se de sua beleza 

(XENOFONTE. Banquete, III 7) e assegura acreditar nos inúmeros elogios recebidos de seus 

companheiros por estes se tratarem de kaloikagathoi (XENOFONTE. Banquete, IV 10-11). 

Tal afirmação parece, em um primeiro momento, ingênua, todavia é justificada por Critóbulo 

através de seu amor descontrolado por Clínias, conforme observamos no trecho a seguir: 

Mas se realmente sou belo, e se vocês sentem o que eu sinto quando estou 
diante do belo, então, eu juro por todos os deuses que não trocaria a minha 
beleza pelo império do Grande Rei. Eu tenho mais prazer, em efeito, em 
contemplar Clínias do que todas as belezas do mundo. Eu aceitaria ser cego 
para as outras coisas, desde que pudesse ver somente o Clínias. 
 
εἰ δ' εἰμί τε τῷ ὄντι καλὸς καὶ ὑμεῖς τὰ αὐτὰ πρὸς ἐμὲ πάσχετε οἷάπερ 
ἐγὼ πρὸς τὸν ἐμοὶ δοκοῦντα καλὸν εἶναι, ὄμνυμι πάντας θεοὺς μὴ 
ἑλέσθαι ἂν τὴν βασιλέως ἀρχὴν ἀντὶ τοῦ καλὸς εἶναι. νῦν γὰρ ἐγὼ 
Κλεινίαν ἥδιον μὲν θεῶμαι ἢ τἆλλα πάντα τὰ ἐν ἀνθρώποις καλά· 
τυφλὸς δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων μᾶλλον δεξαίμην ἂν εἶναι ἢ Κλεινίου 
ἑνὸς ὄντος· (XENOFONTE. Banquete, IV 11-12). 
 

 Notamos que o desejo de Critóbulo por Clínias é tão desgovernado que o faz 

acreditar nos elogios recebidos por seus companheiros. Critóbulo está tomado pela hybris e 
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por isso ama sem medida, afirmando até ser capaz de trocar sua liberdade pela escravatura, 

caso Clínias quisesse ser seu dono (XENOFONTE. Banquete, IV 14). 

 Diógenes Laértios traz uma informação muito interessante em sua biografia sobre 

Xenofonte. Segundo ele, no quarto livro da obra Sobre a Vida Luxuriosa dos Antigos, 

Arístipos78 afirma que Xenofonte enamorou-se de Clínias e referindo-se a ele, disse: 

 
Para mim é mais doce contemplar Clínias que todas as outras coisas belas do 
mundo. Contentar-me-ia em ser cego para tudo mais, desde que pudesse ver 
somente Clínias. Odeio a noite e o sono porque não posso contemplar 
Clínias; sou extremamente grato ao dia e ao sol porque me mostram Clínias. 

 
“νῦν γὰρ ἐγὼ Κλεινίαν ἥδιον μὲν θεῶμαι ἢ τἄλλα πάντα ἐν ἀνθρώποις 
καλά· τυφλὸς δὲ τῶν ἄλλων πάντων δεξαίμην ἂν ἢ Κλεινίου ἑνὸς ὄντος 
γενέσθαι· ἄχθομαι δὲ καὶ νυκτὶ καὶ ὕπνῳ, ὅτι ἐκεῖνον οὐχ ὁρῶ· ἡμέρᾳ δὲ 
καὶ ἡλίῳ τὴν μεγίστην χάριν οἶδα, ὅτι μοι Κλεινίαν ἀναφαίνουσιν” 
(DIÓGENES LAÉRTIOS. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, II 6.49). 

 

 Após a apreciação do trecho acima, nos questionamos: Critóbulo seria neste 

diálogo uma autobiografia de Xenofonte, ao menos no que diz respeito à sua vida amorosa? 

Diante da escassez biográfica que dispomos do polígrafo, não temos como afiançar que esta 

afirmação de Arístipos tenha procedência histórica. Inferimos, no entanto, que a inserção de 

Xenofonte em Sobre a Vida Luxuriosa dos Antigos possa ter sido uma reparação de Arístipos 

à sua inclusão no Memoráveis como interlocutor de Sócrates em um diálogo sobre o prazer, 

em que Sócrates o aconselha a refletir acerca da educação que Arístipos ofertava a seus alunos 

(XENOFONTE. Memoráveis, II 1.1-34). Laértios atesta que Xenofonte antipatizava com 

Arístipos (DIÓGENES LAÉRTIOS, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, II 6.49). O 

importante nessa análise, independentemente se o amor desmedido por Clínias tenha sido por 

parte do personagem Critóbulo ou um fato histórico vivido pelo próprio Xenofonte, é a 

                                                           

78 Arístipos foi um dos seguidores de Sócrates e viveu entre 435-350 a.C., aproximadamente. Nasceu em Cirene, 
mas mudou-se para Atenas atraído pela fama de Sócrates, sendo o primeiro socrático a tornar-se sofista de 
profissão. Nem mesmo fragmentos de sua obra sobreviveram até os nossos dias, sendo sua filosofia conhecida 
somente através de comentários de terceiros, como Diógenes Laértios.  
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constatação de que o desejo descontrolado por alguém era incompatível com o 

comportamento praticado por um homem que almejasse possuir a kalokagathia.  

 A revelação de Critóbulo em se contentar a se tornar cego, desde que pudesse 

contemplar Clínias, nos possibilita realizar uma análise da cegueira sob um estado que 

ultrapassa os aspectos físicos. Segundo Maria Lúcia Toledo Moraes Amiralian: “As pessoas 

cegas são portadores de uma deficiência sensorial – a ausência de visão -, que as limita em 

suas possibilidades de apreensão do mundo externo, interferindo em seu desenvolvimento e 

ajustamento às situações comuns da vida” (AMIRALINA, 1997, p.21). A partir da afirmação 

de que a ausência de visão limita as possibilidades de apreensão do mundo externo, podemos 

interpretar a declaração de Critóbulo sob o prisma da cegueira social, que compreendemos 

neste trabalho como a incapacidade, permanente ou momentânea, de um indivíduo apreender 

seu papel na sociedade, de se importar com os outros, de viver em coletividade. A metáfora da 

cegueira é amplamente utilizada na literatura grega, seja como ausência de razão, seja como a 

possibilidade de enxergar além do que os olhos físicos nos permitem apreender. A fim de 

percebemos o sentido da cegueira para os antigos gregos e o que Xenofonte pretendeu ao 

utilizar esse recurso em seu texto, faz-se mister a análise de uma célebre passagem do diálogo 

platônico República, conhecida como Alegoria da Carverna e, posteriormente, do mito do 

adivinho Tirésias. 

 Em um diálogo com Glauco, Sócrates pede que seu interlocutor imagine homens 

vivendo em uma caverna subterrânea, sentados de costas para a entrada, acorrentados pelas 

pernas e pelo pescoço, de forma que não consigam se mover e nem ver o que lhes rodeia. A 

única visão que tais homens possuem é a sombra da realidade que existe fora da caverna, 

projetada na parede pela da luz que se infiltra através da entrada.  Sócrates afirma que os 

homens nestas condições não podem considerar nada verdadeiro além das sombras dos 

objetos confeccionados. Caso algum deles fosse libertado e tivesse condições de sair, sofreria 
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ao se movimentar e sua visão seria ofuscada com a luz, impedindo-o de distinguir os objetos 

que conhecera somente através das sombras. É necessário que ele que se habitue a sua nova 

realidade, diferencie inicialmente as sombras, posteriormente as imagens dos homens e dos 

objetos refletidas na água e em seguida os próprios objetos. Uma vez alcançada essa visão, tal 

homem preferiria viver todo tipo de sofrimento a ter que voltar às antigas ilusões. Se em 

alguma circunstância este homem retornasse à caverna e retomasse o lugar que antes ocupava, 

teria sua visão novamente ofuscada, dessa vez pelas trevas. E entrando em confronto com os 

que ali permaneceram, faria com que rissem às suas custas e até atentassem contra sua vida, 

caso tentasse libertá-los de seu aprisionamento. Sócrates finaliza afirmando ser necessário 

aplicar esta parábola à vida dos homens, sendo fundamental assimilar o mundo que 

apreendemos com a vida da prisão na caverna (PLATÃO. República, VII 514a-517c). 

 Ao relacionarmos a Alegoria da Caverna de Platão à declaração de Critóbulo 

sobre a cegueira, inferimos que um homem possuído por um amor descontrolado em relação a 

alguém não está disposto de sua plenas faculdades psíquicas e não tem condição de governar 

os assuntos da cidade, ou seja, está socialmente cego. Por estar ofuscado pela hybris presente 

em seu desejo por Clínias, a confissão de Critóbulo leva-nos à constatação de que nada mais 

lhe interessa além de seu amado, inclusive os assuntos relacionados a sua polis, tornando-se 

assim um cidadão politicamente infecundo, se preocupando mais com seu desejo individual 

ao invés do bem coletivo.  

 Por outro lado, podemos também compreender a noção de cegueira na 

Antiguidade através da análise do mito de Tirésias, cuja visão fora perdida através de um 

castigo dos deuses. Segundo Grimal, existem muitas lendas sobre a cegueira de Tirésias. Uma 

conta que Palas o teria cegado após ter sido vista nua acidentalmente por ele. A versão mais 

célebre é a de que ainda jovem encontrou um dia um casal de cobras venenosas copulando, 

matou a fêmea e assim transformou-se em uma mulher. Sete anos depois, passando pelo 
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mesmo local, novamente avistou duas serpentes copularem, matando o macho e retornando à 

condição de homem. Na ocasião de uma discussão entre Hera e Zeus acerca de quem 

desfrutava mais prazer no amor, se homem ou mulher, Tirésias fora consultado e, revelando 

que a mulher era quem gozava de maior prazer, recebeu de Hera o castigo de tornar-se cego 

por ter revelado o segredo de seu sexo. Como compensação, Zeus agraciou-o com o dom da 

adivinhação (GRIMAL, 1992, p.450). Compreendemos ao analisar este mito que através da 

perda da visão é possível adquirir outros dons: Tirésias precisou se tornar cego para ver mais 

longe através da profecia, ou seja, perdeu uma capacidade humana em troca de uma dádiva 

divina. Partindo da afirmação de que a mulher é quem goza de maior prazer em relação aos 

afrodisia (atos sexuais), interpretamos que não deveria caber ao indivíduo do sexo masculino 

a busca por este tipo de deleite, constituindo-se mais um argumento em defesa de que na 

pederastia ateniense não deveria ocorrer o contato sexual entre o homem adulto e o jovem.  

 O ato de olhar pode representar uma fonte de cobiça e em alguns mitos gregos a 

cegueira é vista como uma penalidade a uma transgressão de caráter sexual. Acerca da relação 

entre a cegueira e atos sexuais reprováveis, Maria Amiralian afirma que nos mitos gregos a 

cegueira é quase sempre uma consequência de atos proibidos pelos deuses e muitas vezes é 

comparada à morte (AMIRALINA, 1997, p.27).  Deste modo, observamos que tanto no mito 

de Tirésias, quanto no de Édipo, que furou os próprios olhos ao descobrir que havia matado o 

pai e tomado por esposa a própria mãe (GRIMAL, 1992, p.127-128), a cegueira foi um 

castigo em decorrência de um deslize sexual - seja pelo ato de delatar que quem desfruta de 

maior prazer sexual é a mulher, seja por ter se relacionado com a própria mãe.  No caso de 

Critóbulo, por ter olhos somente para Clínias, acaba por tornar-se cego socialmente e praticar 

atos eroticamente reprováveis, como beijar seu amado, por exemplo. Conforme atesta 

Sócrates: 

Mas, pelos deuses, meus amigos, dizem entre nós até que ele beijou Clínias. 
Ora, não há nada mais perigoso para atiçar o amor, pois o beijo é uma coisa 
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insaciável e faz eclodir esperanças libidinosas. [Talvez seja pelo fato de que 
a união dos lábios seja designada pela mesma palavra que a afeição dos 
corações, faz com que o beijo seja tão valioso.] Por esta razão afirmo que 
quem pretende possuir o autocontrole deve se abster de beijar os belos 
rapazes.  
 
καίτοι νὴ τοὺς θεούς, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ μοί γ', ἔφη, ὡς ἐν ἡμῖν αὐτοῖς 
εἰρῆσθαι, οὗτος καὶ πεφιληκέναι τὸν Κλεινίαν· οὗ ἔρωτος οὐδέν ἐστι 
δεινότερον ὑπέκκαυμα. καὶ γὰρ ἄπληστον καὶ ἐλπίδας τινὰς γλυκείας 
παρέχει. [ἴσως δὲ καὶ διὰ τὸ μόνον πάντων ἔργων τὸ τοῖς σώμασι 
συμψαύειν ὁμώνυμον εἶναι τῷ ταῖς ψυχαῖς φιλεῖσθαι ἐντιμότερόν ἐστιν.] 
οὗ ἕνεκα ἀφεκτέον ἐγώ φημι εἶναι φιλημάτων <τῶν> ὡραίων τῷ 
σωφρονεῖν δυνησομένῳ. (XENOFONTE. Banquete, IV 25-26). 
 

 Atinamos que a censura de Sócrates em relação ao beijo que Critóbulo teria dado 

em Clínias aparece no texto xenofonteano tanto no Banquete, quanto no Memoráveis 

(XENOFONTE. Memoráveis, I 3, 8-11). A palavra beijo (φίλημα) possui o mesmo radical 

que a palavra amizade (φίλια) e, conforme defende Sócrates, esta é a razão pela qual o beijo 

seja um ato tão especial. Compreendemos que ao enfatizar a importância do beijo, Xenofonte 

estivesse refletindo sobre atitudes consideradas libertinas praticadas pelos atenienses, 

recorrendo à etimologia como forma de chamar a atenção de seus leitores. 

 Critóbulo, conquanto possua a beleza física, atua no diálogo como um exemplo a 

não ser seguido em decorrência de seu amor descontrolado, ao contrário de Sócrates, que 

mesmo sendo tão feio quanto um sileno (XENOFONTE. Banquete, IV 19) atrai a juventude 

em consequência de seus atos nobres. Após analisarmos os perfis de Nicerato e de Critóbulo, 

constatamos que receber uma educação de qualidade e possuir beleza física não eram o 

bastante para ser um homem virtuoso. Claro, estes são elementos esperados em um 

kalokagathos, mas sem o autocontrole e a sabedoria tais predicados podem se traduzir em 

elementos maléficos. Comparativamente, retomemos o exemplo de Alcibíades no diálogo 

platônico, que embora tenha sido eupátrida de uma das famílias mais insignes de Atenas, 

receptor de uma elevada formação intelectual e esteticamente belo, era egocêntrico e 

intemperante. Ainda que não possua tantos vícios como Alcibíades em Platão, Nicerato e 
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Critóbulo são tomados pela hybris, ilustrando que por menor quantidade em que ocorra uma 

desmesura, essa compromete a atividade de um cidadão em sua polis.  

 Além do grupo composto por membros de boa conduta e daquele constituído 

pelos homens tomados pela hybris, há um círculo formado por personagens criados por 

Xenofonte com importantes papéis desempenhados em sua obra: Felipe e os membros da 

companhia do Siracusano. A seguir analisamos especificamente a figura de Felipe e a 

qualidade do riso durante o sympósion. 

 

3.2.4 – Felipe: o gelotopoios  

 Não possuímos dados biográficos acerca do personagem Felipe, mas ao 

analisarmos sua figura no diálogo claramente concluímos que se trata de um γελωτοποιός, 

conforme ele mesmo se qualifica no trecho abaixo: 

- Eu sou um gelotopoios, vós todos sabeis. E eu apressei-me em vir 
pensando ser mais divertido aparecer sem convite, que tendo sido convidado.  

Ὅτι μὲν γελωτοποιός εἰμι ἴστε πάντες· ἥκω δὲ προθύμως νομίσας 
γελοιότερον εἶναι τὸ ἄκλητον ἢ τὸ κεκλημένον ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. 
(XENOFONTE. Banquete, I 13). 

 

O termo gelotopoios 79 literalmente significa “aquele que faz rir”, alguém que 

procurava entreter os demais convivas através do riso; é formado a partir da junção dos 

termos γέλιο (gélio - riso) e το ποιος (to poios - quem).   

 O estudo do riso e do humor despertou grande interesse nas ciências humanas e 

biológicas, especialmente nos dois últimos séculos. A psicanálise, a antropologia, a 

                                                           

79  Encontramos na historiografia algumas tentativas de traduzir este termo para as línguas modernas. Jan 
Bremmer aproxima tal termo a “bufão” (BREMMER, 2000, p. 27). Ana Elias Pinheiro prefere “comediante” 
(PINHEIRO, 2008, p.16). Bernhard Huss traduz o para o inglês moderno como jester, que em português seria 
“bobo” (HUSS, 1999, p.383). No Greek-English Lexicon o termo também é traduzido por jester e por buffoon. 
Contudo, optamos por utilizar o termo em seu original grego por considerarmos insuficientes as aproximações 
realizadas por estes autores. 
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sociologia, a medicina, a gelotologia80, a história e a filosofia se dedicaram à pesquisa sobre o 

tema humorístico e desenvolveram trabalhos significativos. Podemos citar como exemplo os 

três artigos de Henri Bergson publicados em 189981, que embora tenham sofrido diversas 

críticas devido ao caráter negativo que o filósofo francês atribui ao riso, continuam sendo 

referência em pesquisas sobre essa temática.   

Retratado muitas vezes como o animal que pensa, Aristóteles definiu o homem 

como o único animal que ri, conforme observamos no trecho a seguir: 

Que o fato do homem ser o único animal que sente cócegas é devido, em 
primeiro lugar, à delicadeza de sua pele e em segundo lugar, por ele ser o 
único animal que ri. 

Τοῦ δὲ γαργαλίζεσθαι μόνον ἄνθρωπον αἴτιον ἥ τε λεπτότης τοῦ 
δέρματος καὶ τὸ μόνον γελᾶν τῶν ζῴων ἄνθρωπον (ARISTÓTELES. 
As partes dos animais, III, 673b). 
 

Pautado no pensamento aristotélico, Henri Bergson afirma que além se ser um 

animal que sabe rir, o homem é um animal que faz rir, não havendo comicidade além do 

humano. Mesmo quando rimos de animais ou objetos inanimados, rimos de semelhanças que 

notamos entre estes e os seres humanos, ou ainda, das marcas que o homem lhes dá ou do uso 

que se faz deles (BERGSON, 2004, p.2-3). Desta forma, entendemos “humor” 82 como a 

capacidade que o homem possui de rir, de fazer rir e de se divertir, embora muitas vezes o 

humor não provoque um riso explícito. 

Os antigos tinham plena convicção da importância e da necessidade do riso e por 

este motivo incluíam em suas comédias dos mais simples homens até os mais altos deuses, 

                                                           

80 A gelotologia é a ciência que estuda o riso e o humor visando compreender seus reflexos no fisiológico e no 
psicológico humano. 
81 Os três artigos originalmente publicados por Bergson na Revue de Paris em 1899 foram posteriormente 
editados em português pela editora Martins Fontes sob o título “O Riso: ensaio sobre a Significação da 
Comicidade”. Utilizamos nessa pesquisa a edição de 2004. 
82 Entretanto, de acordo com Sebastião dos Santos, não há consenso referente à definição de “humor”. Em todo 
caso, o conceito de humor aparece sempre relacionado aos conceitos de cultura e de linguagem (SANTOS, 2009, 
p.121-122). 
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colocando o riso ao lado da linguagem como expressão do seu pensamento (JAEGER, 1986, 

p.288). Sabemos que o teatro cômico desempenhou importante papel na disseminação de 

críticas e reflexões acerca dos mais variados aspectos da polis ateniense, além de também se 

constituir em um instrumento pedagógico. Mas ainda que reconhecessem o prestígio do riso, 

os antigos gregos, especialmente os atenienses, possuíam certo receio em relação a ele. Isso se 

deve ao fato deste tipo de manifestação estar relacionado a Dioniso, deus geralmente 

vinculado à inversão da ordem social (BREMMER, 2000, p.30). É fundamental ressaltar que 

o riso neste período possuía local e data determinados para que pudessem acontecer, tais 

como no teatro cômico – em que ocorriam durante as festas dionisíacas - e no decorrer de um 

sympósion.  

Para Jan Bremmer, a participação de Felipe no Banquete de Xenofonte é a maior 

descrição de um gelotopoios que nos chegou e diferentemente do que ocorrem com os 

comediantes na atualidade, estes não se exibiam em locais públicos. Felipe atua em um 

ambiente fechado - o ândon do oikos de Cálias - e em uma ocasião muito específica - durante 

um sympósion, por que “era típico da civilização grega que as ocasiões de riso e zombaria não 

fossem as do cotidiano, mas as do convívio social e das festividades” (BREMMER, 2000, 

p.29). Os banquetes constituíam-se em um ambiente favorável para o exercício do riso por 

que este festim proporcionava momentaneamente uma ordem estranha àquela que 

frequentemente regia a comunidade, com valores alternativos convenientes.  

 Felipe comparece a casa de Cálias sem convite, sendo um forte exemplo de 

ἄκλητος, ou seja, um penetra. O termo akletos aparece na literatura grega para designar as 

pessoas que comparecem aos banquetes sem convite. No Banquete de Platão, por exemplo, 

Sócrates propõe que Aristodemo vá ao jantar na casa de Agatão mesmo sem convite: 

- E tu, o que achas de vir jantar sem ser convidado?  
Eu respondi:  
- Como quiseres. 
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ἀλλὰ σύ, ἦ δ' ὅς, πῶς ἔχεις πρὸς τὸ ἐθέλειν ἂν ἰέναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον;  
Κἀγώ, ἔφη, εἶπον ὅτι Οὕτως ὅπως ἂν σὺ κελεύῃς. (PLATÃO. Banquete, 
174b). 

 

 Notamos que Felipe reconhece seu papel no encontro e procura retribuir a 

acolhida na casa de Cálias através do riso que provocava entre os convivas. A primeira 

tentativa de Felipe de fazer os comensais rirem não obteve êxito, deixando-o desapontado. Por 

uma segunda vez tentou contar uma piada, mas novamente, ninguém riu. Então Felipe parou 

de comer, cobriu seu rosto, enrolou-se em seu manto e se deitou. Diante desta cena, Cálias o 

interroga: 

– O que significa isso, Felipe? Tu estás doente? 

Ele suspirou e respondeu: 

- Sim, por Zeus, Cálias, e muito. Pois, desde que o riso desapareceu da casa 
dos homens, meu negócio arruinou-se. Até então, convidavam-me a jantar 
para alegrar os convivas e fazê-los rir. Mas agora, por qual razão irão me 
convidar? Acho mais improvável tornar-me sério que imortal, e ninguém me 
convidaria na esperança de ser por mim convidado, pois todo mundo sabe 
que não habituo servir jantares em minha casa. 

Enquanto falava desta forma ele assou [o nariz] e por sua voz percebia-se 
que ele chorava. Então todos o consolavam, prometendo rir novamente e 
convidaram-no a comer, enquanto Critóbulo zombava de suas lamentações. 
Ouvindo que riam, Felipe descobriu o rosto e exortou sua alma a criar 
coragem, por que seus dentes teriam ainda que combater [à mesa]83 e ele 
começou a comer. 

 

Τί τοῦτ', ἔφη, ὦ Φίλιππε; ἀλλ' ἢ ὀδύνη σε εἴληφε; καὶ ὃς ἀναστενάξας 
εἶπε· Ναὶ μὰ Δί', ἔφη, ὦ Καλλία, μεγάλη  

γε· ἐπεὶ γὰρ γέλως ἐξ ἀνθρώπων ἀπόλωλεν, ἔρρει τὰ ἐμὰ πράγματα. 
πρόσθεν μὲν γὰρ τούτου ἕνεκα ἐκαλούμην ἐπὶ τὰ δεῖπνα, ἵνα 
εὐφραίνοιντο οἱ συνόντες δι' ἐμὲ γελῶντες· νῦν δὲ τίνος ἕνεκα καὶ καλεῖ 
μέ τις; οὔτε γὰρ ἔγωγε σπουδάσαι ἂν δυναίμην μᾶλλον ἤπερ ἀθάνατος 
γενέσθαι, οὔτε μὴν ὡς ἀντικληθησόμενος καλεῖ μέ τις, ἐπεὶ πάντες ἴσασιν 
ὅτι ἀρχὴν οὐδὲ νομίζεται εἰς τὴν ἐμὴν οἰκίαν δεῖπνον προσφέρεσθαι. καὶ 
ἅμα λέγων ταῦτα ἀπεμύττετό τε καὶ τῇ φωνῇ σαφῶς κλαίειν ἐφαίνετο. 
πάντες μὲν οὖν παρεμυθοῦντό τε αὐτὸν ὡς αὖθις γελασόμενοι καὶ 
δειπνεῖν ἐκέλευον, Κριτόβουλος δὲ καὶ ἐξεκάγχασεν ἐπὶ τῷ οἰκτισμῷ 
αὐτοῦ. ὁ δ' ὡς ᾔσθετο τοῦ γέλωτος, ἀνεκαλύψατό τε καὶ τῇ ψυχῇ 
παρακελευσάμενος θαρρεῖν, ὅτι ἔσονται συμβολαί, πάλιν ἐδείπνει. 
(XENOFONTE. Banquete, I, 15-16). 

                                                           

83 Xenofonte faz um jogo com as palavras. Combater assume aqui o sentido de banquetear-se. 
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Podemos analisar esta passagem de duas formas. Xenofonte pode ter desejado nos 

levar a crer que Felipe realmente sofreu por não mais provocar o riso em seus convivas ou, 

numa segunda possibilidade, ter feito Felipe se utilizar do artifício do choro para provocar-

lhes o riso. Em qualquer um dos dois casos, o objetivo inicial do gelotopoios foi atingido. 

Segundo Bergson, para produzir efeito, a comicidade necessita estar distanciada da emoção, 

dirigindo-se à inteligência. Atos involuntários, impensados, o hábito, o mecanicismo e o 

impulso são ocasiões risíveis por sua ausência de inteligência, de reflexão, de razão 

(BERGSON, 2004, p.3-8). Levando em consideração esta ideia, ratificamos que Critóbulo 

provavelmente zombou de Felipe por interpretar o choro como um impulso, um ato 

involuntário. Se tivesse percebido intencionalidade por parte de Felipe, possivelmente teria 

encontrado dificuldade em achar graça. 

 Os comensais de Cálias iniciam o sympósion propriamente dito versando sobre os 

mais variados temas e divertindo-se com a música e a dança do grupo do Siracusano presente. 

A certa altura, após uma exibição de dança realizada pelo rapaz, Sócrates, admirado com a 

beleza dos movimentos deste, expressa seu desejo de aprender a dançar. Os companheiros 

riem do desejo de Sócrates, que os questiona com bastante seriedade:  

Sócrates então diz com um ar muito sério:  

Vós estais a rir de mim? Será que é por que eu quero melhorar minha saúde 
pelo exercício ou encontrar mais prazer ao comer e ao dormir?  Será que é 
por que eu desejo me exercitar, desta forma, e não como os corredores do 
longo estádio, que engrossam as pernas enquanto emagrecem os ombros, 
nem como os pugilistas que engrossam seus ombros e emagrecem as pernas, 
mas em trabalhar meu corpo por inteiro, tornando o conjunto bem 
equilibrado? Ou vós rides por que eu não precisaria procurar um parceiro, 
nem me despir, eu que já estou velho, em meio a uma multidão de pessoas, 
mas que me bastará uma sala com sete leitos – como hoje esta peça foi 
suficiente a este jovem rapaz que se colocou a suar -, e para que no inverno 
eu me exercite sob o abrigo e à sombra quando o calor for muito quente?  Ou 
vós rides por que eu tenho o ventre muito grande e quero reduzi-lo um 
pouco? Vós ignorais que, recentemente, pela manhã, Cármides, que aqui 
está, surpreendeu-me dançando?  

καὶ ὁ Σωκράτης μάλα ἐσπουδακότι τῷ προσώπῳ, Γελᾶτε, ἔφη, ἐπ' ἐμοί; 
πότερον ἐπὶ τούτῳ εἰ βούλομαι γυμναζόμενος μᾶλλον ὑγιαίνειν ἢ εἰ 
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ἥδιον ἐσθίειν καὶ καθεύδειν ἢ εἰ τοιούτων γυμνασίων ἐπιθυμῶ, μὴ ὥσπερ 
οἱ δολιχοδρόμοι τὰ σκέλη μὲν παχύνονται, τοὺς ὤμους δὲ λεπτύνονται, 
μηδ' ὥσπερ οἱ πύκται τοὺς μὲν ὤμους παχύνονται, τὰ δὲ σκέλη 
λεπτύνονται, ἀλλὰ παντὶ διαπονῶν τῷ σώματι πᾶν ἰσόρροπον ποιεῖν; 
ἢ ἐπ' ἐκείνῳ γελᾶτε, ὅτι οὐ δεήσει με συγγυμναστὴν ζητεῖν, οὐδ' ἐν 
ὄχλῳ πρεσβύτην ὄντα ἀποδύεσθαι, ἀλλ' ἀρκέσει μοι οἶκος ἑπτάκλινος, 
ὥσπερ καὶ νῦν τῷδε τῷ παιδὶ ἤρκεσε τόδε τὸ οἴκημα ἐνιδρῶσαι, καὶ 
χειμῶνος μὲν ἐν στέγῃ γυμνάσομαι, ὅταν δὲ ἄγαν καῦμα ᾖ, ἐν σκιᾷ; ἢ 
τόδε γελᾶτε, εἰ μείζω τοῦ καιροῦ τὴν γαστέρα ἔχων μετριωτέραν 
βούλομαι ποιῆσαι αὐτήν; ἢ οὐκ ἴστε ὅτι ἔναγχος ἕωθεν Χαρμίδης οὑτοσὶ 
κατέλαβέ με ὀρχούμενον; (XENOFONTE. Banquete, II, 17-19). 

 

 Após a leitura deste trecho, nos questionamos: por que os convivas riram de 

Sócrates? De acordo com Bergson, o riso é a resposta da sociedade a alguma anomalia. 

(BERGSON, 2004, p.14-15). Neste caso, defendemos que a anomalia reside no fato de 

Sócrates, segundo sua própria descrição, encontrar-se em uma idade avançada e possuir um 

corpo com características contrárias aos ideais de beleza masculina grega, que de acordo com 

Kenneth Dover eram “ombros largos, grandes músculos peitorais, grandes músculos acima 

das coxas, cintura estreita, barriga contraída, nádegas protuberantes e coxas e canelas 

robustas” (DOVER, 1994, p.102-103). O jovem dançarino presente no banquete era belo e 

mais belo se tornava à medida que movimentava seu corpo harmoniosamente. Já a cena de 

Sócrates dançando concebida pelos convivas constitui-se em uma anomalia pelo fato do corpo 

disforme e envelhecido do filósofo transformar o que deveria ser belo em algo grotesco, 

provocando-lhes o riso. 

Esta sessão se encerra quando Cármides, inicialmente perplexo ao surpreender 

Sócrates dançando, reconheceu que os argumentos do filósofo tinham fundamento e, embora 

não soubesse dançar, arriscou alguns movimentos com as mãos. Cálias sente despertar em si o 

desejo de desfrutar de tal exercício e se oferece para aprender a dançar com Sócrates. Felipe, 

atento à discussão sobre a dança, manifesta-se: 

- Por Zeus! - disse Felipe. Então me acompanhe com o aulós, por que eu 
também quero dançar. 
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Ele se levanta e imita em tudo os passos do rapaz e da jovem. Assim como 
inicialmente haviam aplaudido o rapaz pela beleza de seus passos, ele, ao 
contrário, tornava-se mais grotesco ainda do que o era naturalmente. A 
jovem moça curvara-se para trás a fim de imitar os aros, e ele se esforçava a 
imitá-la dobrando-se para frente. Enfim, por causa dos elogios dedicados ao 
rapaz por mover todo o seu corpo na dança, ele ordenou que a auletrida 
acelerasse o ritmo e movimentou seu corpo inteiro ao mesmo tempo: pernas, 
braços e cabeça. Então, não podendo mais continuar, ele se deita sobre o 
leito e diz: 

- Aqui a prova, meus amigos, que minha dança também é um bom exercício. 
Em todo caso, ela me deixou com sede. Que o escravo encha para mim a 
minha taça. 

- Para nós igualmente, por Zeus! – disse Cálias. Por que nós também temos 
sede, do tanto que nos fizestes rir.   

 Ἄγε δή, ἔφη ὁ Φίλιππος, καὶ ἐμοὶ αὐλησάτω, ἵνα καὶ ἐγὼ ὀρχήσωμαι. 
ἐπειδὴ δ' ἀνέστη, διῆλθε μιμούμενος τήν τε τοῦ παιδὸς καὶ τὴν τῆς 
παιδὸς ὄρχησιν. καὶ πρῶτον μὲν ὅτι ἐπῄνεσαν ὡς ὁ παῖς σὺν τοῖς 
σχήμασιν ἔτι καλλίων ἐφαίνετο, ἀνταπέδειξεν ὅ τι κινοίη τοῦ σώματος 
ἅπαν τῆς φύσεως γελοιότερον· ὅτι δ' ἡ παῖς εἰς τοὔπισθεν καμπτομένη 
τροχοὺς ἐμιμεῖτο, ἐκεῖνος ταὐτὰ εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἐπικύπτων μιμεῖσθαι 
τροχοὺς ἐπειρᾶτο. τέλος δ' ὅτι τὸν παῖδ' ἐπῄνουν ὡς ἐν τῇ ὀρχήσει 
ἅπαν τὸ σῶμα γυμνάζοι, κελεύσας τὴν αὐλητρίδα θάττονα ῥυθμὸν 
ἐπάγειν ἵει ἅμα πάντα καὶ σκέλη καὶ χεῖρας καὶ κεφαλήν. ἐπειδὴ δὲ 
ἀπειρήκει, κατακλινόμενος εἶπε· Τεκμήριον, ὦ ἄνδρες, ὅτι καλῶς 
γυμνάζει καὶ τὰ ἐμὰ ὀρχήματα. ἐγὼ γοῦν διψῶ· καὶ ὁ παῖς ἐγχεάτω μοι 
τὴν μεγάλην φιάλην. Νὴ Δί', ἔφη ὁ Καλλίας, καὶ ἡμῖν γε, ἐπεὶ καὶ ἡμεῖς 
διψῶμεν ἐπὶ σοὶ γελῶντες. (XENOFONTE. Banquete, II, 21-23). 

 

Um gelotopoios poderia arrancar o riso de alguém através de piadas, imitações e 

comparações. Infelizmente Xenofonte não registrou nenhuma piada proferida por Felipe, mas 

o fragmento acima demonstra que o ato de imitar os movimentos do jovem e da bailarina com 

gestos exagerados e invertidos transformou sua dança em algo cômico.  

Para Bergson, o riso só se manifesta no coletivo e a comicidade surge quando 

alguns homens reunidos em grupo dirigem toda a atenção para um deles, subtraindo sua 

sensibilidade e agindo apenas com a razão (BERGSON, 2004, p.4-6). Isto por que, segundo o 

filósofo francês, o riso possui uma função social, que a nosso ver é a de identificar e censurar 

atitudes mecânicas e desprovidas de inteligência. Para que esta função seja atingida, o riso 

deve ser colocado dentro de seu meio natural, que é a sociedade. Se Felipe estivesse com 

apenas um dos convidados de Cálias, provavelmente seu choro teria provocado constrição e 
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não o riso. Todavia, o ato burlesco de Felipe gerou comicidade no ambiente, levando 

Critóbulo à zombaria. 

É necessário ressaltar que o riso é cultural e que nem todos de uma mesma cultura 

compartilham do mesmo senso de humor. Rimos daquilo que é comum entre o exagerado e o 

real. Por esse motivo, o choro e a dança descomedida de Felipe tornaram-se cômicos diante 

daqueles que os presenciaram. No livro VI, Felipe é repreendido ao tentar imitar o Siracusano, 

que realizava acusações a Sócrates: 

Portanto, disse Sócrates, não se empenhe em se comparar a ele, para que tu 
não te tornes também um insolente. 

Ἀλλ' ὅμως, ἔφη ὁ Σωκράτης, σὺ αὐτὸν μὴ εἴκαζε, ἵνα μὴ καὶ σὺ 
λοιδορουμένῳ ἐοίκῃς. (XENOFONTE. Banquete, VI 9).  

 

Embora não se configure como eixo principal desta obra, a temática cômica 

corrobora com a ideia de que a sophrosine (temperança) deve ser almejada constantemente 

para que o homem se configure em um kalokagathos. Felipe orgulha-se de provocar o riso nas 

pessoas (XENOFONTE. Banquete, III, 10-11), mas é preciso ser cauteloso para que sua 

competência se torne útil aos outros. Seja em relação ao riso, à bebedeira, ao amor, aos 

exercícios físicos ou à vida pública, o homem deve prezar a moderação e o bom senso.  

 

3.2.5 - A personificação da Kalokagathia 

 No início dessa sessão, analisamos o perfil dos personagens que para Xenofonte 

constituíam-se em exemplos de kaloikagathoi. A seguir, destacamos três figuras que, segundo 

nossa avaliação, representam a expressão maior de um kaloskagathos no Banquete, tratando-

se dos protagonistas do diálogo: Cálias, Autólico e Sócrates. 

 Conhecido pela historiografia como Cálias III, o anfitrião do jantar relatado por 

Xenofonte era filho do abastado Hipônico (PLUTARCO. Vidas Pararelas - Péricles e Fábio 
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Máximo, 24.8). Sua mãe, de nome desconhecido, casou-se com Péricles após divorciar-se de 

seu pai. Teve uma irmã chamada Hiparete, que se casou com o estratego Alcibíades, e três 

meio-irmãos: Páralos e Xantipo, da união de sua mãe com Péricles, e Hermógenes, filho de 

seu pai. Foi uma figura importante na cidade de Atenas, tendo exercido as funções de 

estratego e de proxeneta espartano (XENOFONTE. Banquete, VIII 40), além de ter atuado no 

julgamento dos Mistérios84.  

 Cálias se casou pela primeira com a filha de Glaucon II em aproximadamente 423 

a.C., união que lhe rendeu seu primeiro filho, Hipônico em 421 a.C; todavia, sua primeira 

esposa falece no ano de em 413 a.C. em torno dos dezessete anos de idade. Conta-nos 

Andócides que Cálias então casa-se com uma filha de Isômaco, mas antes mesmo de 

completar um ano de casado este tomou Crisila, sua sogra, por amante (ANDÓCIDES. Sobre 

os Mistérios, 124). A filha de Isômaco tenta se matar, mas é impedida, e Crisila alega estar 

grávida de Cálias, que nega a paternidade do filho (ANDÓCIDES. Sobre os Mistérios, 124). 

Tempos depois, Cálias se apaixonou novamente por Crisila, casou-se com ela e reconheceu 

seu filho como legítimo (ANDÓCIDES. Sobre os Mistérios, 127). 

 No jantar relatado por Xenofonte, Cálias teria em torno de trinta anos e Autólico 

entre quatrorze e dezesseis anos (BUFFIÈRE, 2007, p.576-577), figurando como um bom 

exemplo de erastés, de bom anfitrião e de alguém que busca sempre aprimorar suas 

qualidades ao demonstrar interesse em aprender ao lado de Sócrates. Entretanto, há diversos 

autores da Antiguidade que traçam o perfil deste personagem como estúpido, imoral, 

pervertido e bajulador de sofistas, como o orador Andócides, mencionado anteriormente, os 

comediógrafos Aristófanes e Eupolis, e os filósofos Ésquines Socrático e Platão (OLLIER, 

                                                           

84 Os Mistérios de Elêusis eram cultos secretos dirigidos às deusas Deméter e Perséfone, do qual poderiam ser 
iniciados tanto homens quanto mulheres, crianças e escravos. Cálias, segundo Leão, “era membro do genos dos 
Cerices, família que detinha o privilégio hereditário de fornecer o daidouchos para o culto de Elêusis” (LEÃO, 
2004, p.25). O estratego Alcibíades foi julgado em 399 a.C. pela acusação de ter participado de uma profanação 
dos Mistérios no ano de 415 a.C. (ANDÓCIDES, Sobre os Mistérios, 15-16). 
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2002, p. 22). Analisamos a seguir alguns trechos em que tais autores traçam a imagem de 

Cálias em suas respectivas obras. 

 Iniciemos pela apreciação dos versos 422 a 430 da comédia As Rãs, uma das 

últimas peças de Aristófanes, vencedora das Lenéias de 405 a.C: 

Sabemos que Clístenes depila seu traseiro 
e rasga suas bochechas entre as sepulturas 
Batendo no peito, chorando e gritando 
Por Sebino, o Anaflistiano. 
E dizem que Cálias 
Filho de Hipôkino 
Utiliza uma pele de leão em suas batalhas navais”. 
 
Τὸν Κλεισθένους δ' ἀκούω  
ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωκτὸν  
τίλλειν ἑαυτοῦ καὶ σπαράττειν τὰς γνάθους.  –   
Κἀκόπτετ' ἐγκεκυφώς,  
κἄκλαε κἀκεκράγει  
Σεβῖνον ὅστις ἐστὶν Ἁναφλύστιος.  –   
Καὶ Καλλίαν γέ φασι  
τοῦτον τὸν Ἱπποκίνου  
κύσθου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον.  
(ARISTÓFANES. As Rãs, 422-430). 
 

 
Para compreendermos a inserção de Cálias na comédia acima, iniciemos nossa 

análise a partir da figuração de Clístenes. Ridicularizado durante vinte anos na comédia 

aristofânica, Clístenes foi um homem público ateniense (DOVER, 1994, p.202). Sua 

aparência efeminada é criticada em As Nuvens (355) e em As Aves (829-831), além de ser 

descrito em As Tesmoforiantes (574-581) como alguém que tece como as mulheres ao invés 

de levantar armas. No trecho de As Rãs acima exposto, Clístenes aparece novamente como 

um homem que realiza atividades femininas, neste caso, a depilação. Além do mais, 

Aristófanes utiliza-se do aptrônimo para, através do riso, provocar a reflexão em seus 

espectadores: o nome Sebino, no grego Σεβῖνον, tem forte relação com o termo βινέῖν, cujo 

significado em português pode ser interpretado como “foder”; já Anaflistiano concerne ao 

demo de Anaflisto, na Ática, e foi utilizado aqui fazendo referência ao verbo ἀναφλάω 

(masturbar), demonstrando a natureza desmedida de Sebino. Relacionar-se com alguém 



184 
 
 

 
 

detentor dessas características também mostrava a má essência de Clístenes, descontrolado no 

choro e nas atitudes.  

O recurso do aptrônimo também é utilizado nos versos sobre Cálias. O nome de 

Hipônico foi deformado em Hipôkino (Ἱπποκίνου) com o intuito de tornar-se cômico, haja 

vista derivar de κινεω, palavra que significa “movimento”, mas que segundo José García 

Lopez também possui o sentido de “masturbação” (GARCÍA LOPEZ, 1993, p.115). Ao fato 

de usar uma pele de leão em suas batalhas navais, García López afirma que o comediógrafo 

quis mostrar que Cálias dedicava seu tempo às mulheres, ao invés de ir à batalha servir sua 

pólis (GARCÍA LOPEZ, 1993, p.115). 

 Anos antes, em 414 a.C.,  Aristófanes assim menciona Cálias em As Aves:  

EULPIDES: 
Esta aqui é a filha de Filoclés com a Poupa; mas eu sou avô desta última. É 
como na genealogia: Cálias era pai de Hipônico, e Hipônico era pai de 
Cálias. 
PISTÊTAIRO: 
Então esta ave é Cálias? Por que foi que ele perdeu muitas de suas penas? 
EULPIDES: 
É porque ele é generoso: os sicofantas e as mulheres o depenaram. 
 
{ΕΠ.}  Οὑτοσὶ μέν ἐστι Φιλοκλέους  
ἐξ ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου πάππος, ὥσπερ εἰ λέγοις  
Ἱππόνικος Καλλίου κἀξ Ἱππονίκου Καλλίας.  
{ΕΥ.} Καλλίας ἄρ' οὗτος οὕρνις ἐστίν. Ὡς πτερορρυεῖ.  
{ΠΙ.} Ἅτε γὰρ ὢν γενναῖος ὑπό <τε> συκοφαντῶν τίλλεται 
(ARISTÓFANES. As Aves, 281-285). 
 
 

 Cálias é representado como uma ave depenada, uma alusão ao fato deste ter gasto 

sua riqueza com as mulheres e com os sicofantas. Em Assembleia das Mulheres, Cálias é 

novamente mencionado como alguém que faz amplo uso de seu dinheiro: 

SEGUNDO HOMEM: 
Será que Calímaco, o mestre de coros, contribuirá com alguma coisa? 
PRIMEIRO HOMEM: 
Mais que Cálias? 
SEGUNDO HOMEM: 
O homem deve querer gastar todo o seu dinheiro. 
 
{Αν.} Καλλίμαχος δ' ὁ χοροδιδάσκαλος αὐτοῖσιν εἰσοίσει τι;  



185 
 
 

 
 

{Χρ.} πλείω Καλλίου.  
{Αν.} ἅνθρωπος οὗτος ἀποβαλεῖ τὴν οὐσίαν.  
(ARISTÓFANES. Assembleia das Mulheres, 810-812). 
 

 Diversos autores antigos criticam o mau uso que Cálias fez de seus bens, mas 

notamos que em muitos textos Cálias gastou sua riqueza principalmente em sua relação com 

os sofistas, como observamos no Banquete de Xenofonte: 

Sócrates respondeu-lhe: 

 - Passas o teu tempo a desprezar-nos porque tu pagaste um bom dinheiro a 
Protágoras para adquirires sabedoria e a Górgias, a Pródico e a muitos outros 
e olhas para nós como se fossemos uma espécie de autodidatas em matéria 
de filosofia. 

καὶ ὁ Σωκράτης εἶπεν· Ἀεὶ σὺ ἐπισκώπτεις ἡμᾶς καταφρονῶν, ὅτι σὺ μὲν 
Πρωταγόρᾳ τε πολὺ ἀργύριον δέδωκας ἐπὶ σοφίᾳ καὶ Γοργίᾳ καὶ 
Προδίκῳ καὶ ἄλλοις πολλοῖς, ἡμᾶς δ' ὁρᾷς αὐτουργούς τινας τῆς 
φιλοσοφίας ὄντας. (XENOFONTE. Banquete, I 5). 

 

 Chegaram aos nossos dias fragmentos de Bajuladores (Kolakes) de Eupolis, peça 

ambientada na casa de Cálias. No fragmento 172, citado por Ateneu de Náucratis, Cálias 

aparece rodeado de sofistas que, como parasitas, se alimentam em sua mesa (ATENEU. 

Banquete dos Sábios, 236e). Em Protágoras, o porteiro de Cálias confunde Sócrates e seus 

discípulos com sofistas quando estes se dirigiram a sua casa, exclamando: “Ah, mais 

sofistas!” (“Ἔα,” ἔφη, “σοφισταί τινες·”) (PLATÃO. Protágoras, 315d) em decorrência da 

grande movimentação de sofistas que entravam e saíam da residência. No diálogo Cálias 

(390), de Ésquines Socrático, Cálias discute com Aristides sobre qual seria a autêntica riqueza. 

Aristides, desprovido de bens, prefere sua condição de pobreza à riqueza de Cálias, pois esta o 

proporcionaria a possessão da virtude (areté) (DELIBES, 2000, p.183-184).  

 O orador Andócides, no discurso Sobre os Mistérios, afirma que: 

Em efeito, Hipônico, que imaginava estar criando um filho, criava um 
espírito maligno, que acabou por consumir sua riqueza, sua temperança, sua 
vida inteira.  

οἰόμενος γὰρ Ἱππόνικος υἱὸν τρέφειν ἀλιτήριον αὑτῷ ἔτρεφεν, ὃς 
ἀνατέτροφεν ἐκείνου τὸν πλοῦτον, τὴν σωφροσύνην, τὸν ἄλλον βίον 
ἅπαντα. (ANDÓCIDES. Sobre os Mistérios, 131). 
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 Compreendemos o motivo que levou o orador a falar tão mal de Cálias. O 

discurso Sobre os Mistérios foi proferido por Andócides em sua defesa no processo que 

movido contra ele em 399 a.C. por Cefísio (ANDÓCIDES. Sobre os Mistérios, 71), um 

sicofanta que, de acordo com Delfim Ferreira Leão, teria recebido de Cálias mil dracmas para 

delatá-lo (LEÃO, 2004, p.25). Andócides busca provar neste discurso que não pertencia à 

hetaireía acusada de mutilar os hermes de Atenas, em 415 a.C., procurando demonstrar a todo 

custo que Cálias era o mais ímpio dos homens (Ὦ Καλλία, πάντων ἀνθρώπων 

ἀνοσιώτατε), como ele mesmo coloca em Sobre os Mistérios, 116. Desta forma, a culpa 

acerca da mutilação recairia sobre Cálias e seus hetairoi, não sobre Andócides.  

 Embora Cálias figure de modo pejorativo nos extratos da obra de Ateneu, de 

Platão e de Andócides analisados por nós, Xenofonte o descreve no Banquete como um 

grande exemplo de kalokagathos.   No agon sobre o que cada comensal mais se orgulha em si, 

o primeiro a falar é Cálias, que em um debate com Antístenes, afirma orgulhar-se em fazer 

melhores os homens através da justiça (δικαιοσύνη) (XENOFONTE. Banquete, III 4). Mas ao 

demonstrar de que forma essa justiça é praticada por ele, Cálias revela que é dando dinheiro 

aos homens (XENOFONTE. Banquete, IV 1). Questionado por Antístenes se os homens 

trazem a justiça na alma ou nos bolsos, Cálias responde que embora a justiça encontre-se na 

alma, se os homens não possuem aquilo que necessitam, estes passam a cometer delitos 

(XENOFONTE. Banquete, IV 2). Inferimos que provavelmente esta afirmação trata-se de 

uma tentativa de Xenofonte em justificar o uso desenfreado de suas riquezas por parte de 

Cálias, condenado pelos outros autores anteriormente mencionados por nós. 

 Para Xenofonte, Cálias era um bom exemplo de erastés por estar enamorado do 

belo Autólico, jovem que apesar de atrair os olhares de todos os convivas por sua beleza, 

matinha-se modesto e discreto (αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης) (XENOFONTE. Banquete, I 8).  
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Ou seja, somente o kalokagathos poderia despertar o amor de outro kalokagathos. Em 422 

a.C., data de sua vitória no pancrácio durante as Grandes Panatenéias, Autólico teria entre 

quatorze e dezesseis anos. Plutarco, em Vida de Lisandro, faz referência a Autólico como 

sendo o atleta (ἀθλητήν) relatado por Xenofonte no Banquete: 

Tendo os atenienses se submetido inteiramente, Lisandro mandou reunir na 
cidade um grande número de tocadoras de aulos, as quais se juntaram às que 
já se encontravam em seu acampamento, e, ao som da música, mandou 
arrasar as muralhas e incendiar os navios, na presença dos aliados e 
confederados da Lacedemônia, os quais, coroados de flores e considerando 
esse dia como a aurora da verdadeira liberdade, entregaram-se às maiores 
demonstrações de alegria. Logo depois ele modificou a forma de governo de 
Atenas, estabelecendo um conselho de trinta arcontes na cidade e de dez no 
Pireu, conselhos estes que gozavam de toda a autoridade; colocou uma 
guarnição na cidadela, sob o comando de um nobre espartano chamado 
Calíbio.   Este comandante ergueu um dia o seu bastão sobre Autólico, 
homem robusto e disposto à luta, sobre o qual Xenofonte compôs o seu 
Sympósion.  Este ergueu então Calíbio pelas duas coxas, rapidamente, e, 
atirou-o no chão, de costas. Lisandro não somente não o puniu como 
censurou Calíbio, dizendo-lhe que ele devia lembrar-se de que tinham de 
comandar homens livres e não escravos. Todavia, alguns dias depois, os 
Trinta, para agradar a Calíbio, mandaram matar Autólico. 

Ὁ δ' οὖν Λύσανδρος ἐνδόντων τῶν Ἀθηναίων πρὸς ἅπαντα, πολλὰς 
μὲν ἐξ ἄστεος μεταπεμψάμενος αὐλητρίδας, πάσας δὲ τὰς ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ συναγαγών, τὰ τείχη κατέσκαπτε καὶ τὰς τριήρεις 
κατέφλεγε πρὸς τὸν αὐλόν, ἐστεφανωμένων καὶ παιζόντων ἅμα τῶν 
συμμάχων, ὡς ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἄρχουσαν τῆς ἐλευθερίας. εὐθὺς δὲ καὶ 
τὰ περὶ τὴν πολιτείαν ἐκίνησε, τριάκοντα μὲν ἐν ἄστει, δέκα δὲ ἐν 
Πειραιεῖ καταστήσας ἄρχοντας, ἐμβαλὼν δὲ φρουρὰν εἰς τὴν 
ἀκρόπολιν, καὶ Καλλίβιον ἁρμοστήν, ἄνδρα Σπαρτιάτην, ἐπιστήσας. 
ἐπεὶ δὲ οὗτος Αὐτόλυκον τὸν ἀθλητήν, ἐφ' ᾧ τὸ συμπόσιον ὁ Ξενοφῶν 
πεποίηκε, τὴν βακτηρίαν διαράμενος παίσειν ἔμελλεν, ὁ δὲ τῶν σκελῶν 
συναράμενος ἀνέτρεψεν αὐτόν, οὐ συνηγανάκτησεν ὁ Λύσανδρος, ἀλλὰ 
καὶ συνεπετίμησε, φήσας αὐτὸν οὐκ ἐπίστασθαι ἐλευθέρων ἄρχειν. ἀλλὰ 
τὸν μὲν Αὐτόλυκον οἱ τριάκοντα τῷ Καλλιβίῳ χαριζόμενοι μικρὸν 
ὕστερον ἀνεῖλον. (PLUTARCO. Vida de Lisandro, XV 8). 

 

 Diodoro Sículo, um historiador grego que viveu no século I a.C., menciona em 

sua Biblioteca Histórica que durante o Governo dos Trinta85, tanto Nicerato quanto Autólico 

                                                           

85 Tirania dos Trinta (οἱ Τριάκοντα) é a maneira pela qual ficou conhecido o governo liderado pelos trinta 
conselheiros a quem foi confiada a tarefa de instaurar uma nova constituição após o golpe oligárquico de 404 
a.C. Segundo Mossé, os Trinta fizeram reinar o terror em Atenas, perseguindo os simpatizantes da democracia 
(cidadãos e metecos) e matando sem julgamento os seus adversários (MOSSÉ, 2004, p. 279). 
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foram mortos. Notamos que Diodoro Sículo refere-se a Autólico como um homem sincero 

(παρρησιαστήν) e respeitável (χαριεστάτους): 

Eles também mataram Autólico, um homem sincero e em uma palavra, o 
mais respeitável cidadão. Tão longe foi a devastação da cidade por parte 
deles, que mais da metade dos atenienses fugiram.  

ἀνεῖλον δὲ καὶ Αὐτόλυκον, ἄνδρα παρρησιαστήν, καὶ καθόλου τοὺς 
χαριεστάτους ἐπέλεγον. ἐπὶ τοσοῦτο δὲ κατέφθειραν τὴν πόλιν, ὥστε 
φυγεῖν τοὺς Ἀθηναίους πλείους τῶν ἡμίσεων. (DIODORO SÍCULO. 
Biblioteca Histórica, 14.5.7). 

 

 Todavia, embora as virtudes de Autólico tenham sido exaltadas tanto por 

Xenofonte, quando por Plutarco e por Diodoro Sículo, ele e seus pais Lícon e Rhodia foram 

ridicularizados por Eupolis em 421 a.C. (STOREY, 2003, p.84), um ano após a vitória do 

jovem nas Panatenéias. A divergência entre a imagem de Autólico na comédia e a impressa 

em autores de outros segmentos pode ser entendida através do argumento de Kenneth Dover 

de que os comediógrafos estavam mais interessados em provocar o riso em suas plateias que 

representar a realidade em suas peças: 

Os poetas cômicos não se interessavam em representar detalhadamente a 
sociedade ateniense para os estudiosos de séculos posteriores. Interessava-
lhes, sim, fazer rir suas audiências, e especialmente oferecer a estas 
audiências um momento de liberdade – ainda que vicária – das restrições 
impostas pelas leis, pela religião e pelas convenções sociais” (DOVER, 
1994, p.26). 

 

  No Banquete, Autólico orgulha-se de seu pai (XENOFONTE. Banquete, III 14) e 

constitui-se em um bom exemplo de erómenos por ser dotado de força física (rhome), 

resistência (karteria), coragem (andreía) e temperança (sophrosine). Tais qualidades, segundo 

Xenofonte, só poderiam despertar o amor de um kalokagathos. No livro VIII, Cálias é 

elogiado por Sócrates por estar enamorado de um garoto cheio de virtudes (XENOFONTE. 

Banquete, VIII, 7–8).  

 Embora Cálias e Autólico detenham inúmeras qualidades e se destaquem dentre 

os convivas como aqueles que mais possuem virtudes, Sócrates é para Xenofonte a 
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personificação da kalokagathia. O filósofo possui bom humor, preocupa-se com a saúde, é 

temperante e intervém nas discussões sempre de modo a acrescentar algo ou chamar atenção a 

algum aspecto despercebido. Citamos como exemplo a passagem em que Cálias, exercendo o 

papel de bom anfitrião, sugere que perfume fosse trazido à cena do sympósion a fim de que os 

comensais pudessem se deliciar com bom odor. Sócrates imediatamente o repreende, 

afirmando que há perfumes que convém aos homens e outros às mulheres, ainda que as 

recém-casadas como as de Nicetado e de Critóbulo exalassem seu próprio odor. O cheiro de 

azeite emanado pelos jovens ao se exercitarem nos ginásios, segundo ele, era mais agradável 

que o perfume, e, quando perfumados, tanto escravos quanto homens livres cheiravam 

igualmente.   

  Licon questiona: 
- Bem, este é o caso dos jovens; mas nós que já deixamos os trabalhos no 
ginásio, qual deve ser nosso odor?’ 
- O da Virtude (kaloskagathias), por Zeus! – respondeu Sócrates.  
 
καὶ ὁ Λύκων εἶπεν· Οὐκοῦν νέοις μὲν ἂν εἴη ταῦτα· ἡμᾶς δὲ  
τοὺς μηκέτι γυμναζομένους τίνος ὄζειν δεήσει;  
Καλοκἀγαθίας νὴ Δί', ἔφη ὁ Σωκράτης. (XENOFONTE. Banquete, II 4). 
 
 

 Sócrates é moderado em relação à bebida. Quando Cálias ordena que o escravo 

traga vinho para matar a sede dos que riam dos passos de dança desengonçados de Felipe, o 

filósofo afirma que embora o vinho desperte a alegria na alma dos homens, é preciso ter 

moderação para que não falhe nem a mente  e nem o corpo (XENOFONTE. Banquete, II 23-

26). 

 Na passagem sobre o que cada um orgulha em si, Sócrates vangloria-se de ser um 

proxeneta (μαστροπείᾳ) (XENOFONTE. Banquete, III 10). Cálias o questiona por enaltecer 

uma atividade tão mal falada e o filósofo responde que assim como o proxeneta é responsável 

por tornar agradáveis homens e mulheres que se prostituem, também aquele que torna toda a 

cidade aprazível seria um alcoviteiro perfeito. Interpretamos esta passagem como uma 
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tentativa de Xenofonte em demonstrar que mais importante que o sentido de um termo é o uso 

que se faz deste. Sócrates foi acusado de impiedade e figurou como um sofista na comédia de 

Aristófanes, sendo seu ensino filosófico responsabilizado por corrupção da juventude. 

Compreendemos que pouca diferença faria ser denominado por filósofo, sofista ou mesmo 

proxeneta, desde que as atitudes do cidadão – neste caso mais específico, as de Sócrates – 

fossem condizentes com a kalokagathia.  

 Sócrates finaliza sua fala afirmando que o homem que é capaz de reconhecer 

aqueles que lhe podem ser úteis e consegue fazer com que se desejem uns aos outros, também 

seria capaz de fazer com que as cidades se tornassem aliadas ou consertar casamentos, além 

de ser de extrema importância associar-se a um homem desse tipo (XENOFONTE. Banquete, 

IV 57-60; 64). 

 Após constarmos que personagens são para Xenofonte os que possuem maiores 

virtudes, nos questionamos: por que teria Xenofonte eleito a casa de Cálias para ambientar o 

seu diálogo? Certamente, conforme defende Ollier, por considerar que as acusações feitas por 

Aristófanes a Sócrates em As Nuvens86 e por Eupolis a Cálias e a Autólico como calúnias 

(OLLIER, 2002, p. 23). Essa defesa fica muito clara na seguinte passagem em que Sócrates é 

questionado pelo Siracusano: 

- Não é a ti, Sócrates, que chamam de “o pensador”? 
- Sim, pior seria se me chamassem de “cabeça vazia”. 
 
Ἆρα σύ, ὦ Σώκρατες, ὁ φροντιστὴς ἐπικαλούμενος;  
Οὐκοῦν κάλλιον, ἔφη, ἢ εἰ ἀφρόντιστος ἐκαλούμην.  
(XENOFONTE. Banquete, VI 6). 
 

 É interessante observarmos que figuras como Autólico, Cálias e Sócrates sejam 

retratados, respectivamente, de maneira pejorativa nas obras de Eupolis, Platão e Aristófanes, 

e ao mesmo tempo, tenham sido eleitos por Xenofonte para representarem o ideal de 

                                                           

86 Tanto Platão (Banquete, 221b), quanto Xenofonte (Banquete, VI 6-8) fazem referência à peça As Nuvens, de 
Aristófanes. 
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kalokagathos no Banquete. Sabemos que personagens exercem a função de suporte para a 

mensagem que seu autor deseja transmitir, podendo assumir características louváveis em 

determinadas obras e reprováveis em outras. Conforme expomos no início deste capítulo, 

Xenofonte inspirou-se em elementos que existiram na cidade, mas através do exercício da 

construção literária, adaptou e/ou criou características de figuras ontologicamente autônomas 

a fim de que estas se convertessem em suporte para a veiculação de suas ideias. É preciso 

também considerar que a visão de Xenofonte é a visão de um aristocrata exilado e 

simpatizante de Esparta, que provavelmente viu no julgamento de seu mestre um ato 

democrático injusto e por não estar em Atenas na época do processo, desconhecia a má fama 

daqueles que elegeu como bons exemplos.  

 Após a apreciação das características de cada personagem que compõe o diálogo o 

Banquete, partimos para a análise de como a temática erótica, sobretudo o amor entre erastés 

e erómenos, é retrata pelo polígrafo a fim de que possamos compreender qual a opinião deste 

sobre a pederastia em Atenas durante o período clássico. 

 

3.3 - O Logos Erotikos no Banquete de Xenofonte 

 Embora o conteúdo erótico perpasse pontualmente todo o diálogo Banquete, este 

se concentra, sobretudo, no livro VIII. Em diversos momentos, identificamos no texto de 

Xenofonte referências ao Banquete de Platão, fato que reforça a tese apresentada por Veja 

Tejada de que o polígrafo tenha lido o texto platônico antes de elaborar o seu próprio (VELA 

TEJADA, 2011, p.94). Todavia, diferente de Platão que utiliza os diversos personagens de seu 

diálogo para expressar sua ideia acerca de Eros, Xenofonte revela suas ideias no discurso de 

Sócrates.  
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 Após a finalização do espetáculo apresentado pela companhia do Siracusano, 

Sócrates inicia seu λόγος ερωτικός. O ponto inicial deste discurso é o fato de que os homens 

teriam se esquecido de Eros, deus que está presente na alma dos homens e domina todas as 

coisas, que apesar de sua aparência jovem possui a mesma idade dos deuses eternos 

(XENOFONTE. Banquete, VIII 1). No jantar relatado por Platão, o médico Erixímaco afirma 

ouvir frequentemente de Fedro que Eros fora esquecido pelos poetas, nunca tendo recebido 

destes sequer um encômio (PLATÃO. Banquete, 177 a-b). É interessante para a nossa análise 

o fato de Eros se apresentar com a aparência jovem, embora seja maduro em sua idade. Por 

ser o elo entre erastés e erómenos, Eros possui características de ambos: a juventude e a 

beleza almejada nos belos rapazes e a maturidade existente no amante. 

 Sócrates testemunha que não houve um só momento em que não estivesse sob os 

domínios do deus e passa a analisar as relações amorosas dos demais convivas: 

Por minha parte, em efeito, não sei dizer se alguma vez eu não tenha estado 
apaixonado. Eu sei que Cármides teve muitos que o amaram e ele também 
por alguns suspirou. Critóbulo ainda é amado e já suspira por outros. E 
Nicerato, ao que já ouvi dizer, ama sua esposa que também o ama.  

ἐγώ τε γὰρ οὐκ ἔχω χρόνον εἰπεῖν ἐν ᾧ οὐκ ἐρῶν τινος διατελῶ, 
Χαρμίδην δὲ τόνδε οἶδα πολλοὺς μὲν ἐραστὰς κτησάμενον, ἔστι δὲ ὧν 
καὶ αὐτὸν ἐπιθυμήσαντα· Κριτόβουλός γε μὴν ἔτι καὶ νῦν ἐρώμενος ὢν 
ἤδη ἄλλων ἐπιθυμεῖ. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ Νικήρατος, ὡς ἐγὼ ἀκούω, ἐρῶν 
τῆς γυναικὸς ἀντερᾶται. (XENOFONTE. Banquete, VIII 2-3). 

 

 Selecionamos o trecho acima para destacar que Sócrates, em Xenofonte, não faz 

apologia ao amor homoerótico em detrimento do heteroerótico e nem o contrário. Ao 

analisarmos essa passagem, fica muito clara a observação feita por Michel Foucault de que 

entre os helenos antigos não havia uma ideia de dupla sexualidade, mas que o desejo era 

voltado para o belo (FOUCAULT, 2003, p.168). Sócrates não exalta nem o amor de 

Critóbulo, nem o de Cármides por seus vários amantes, muito menos o de Nicerato por sua 

esposa, figurando lado a lado, em igual importância, nesta passagem do discurso. 
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 Atentemo-nos para a seguinte frase: “Critóbulo ainda é amado e já suspira por 

outros” (Κριτόβουλός γε μὴν ἔτι καὶ νῦν ἐρώμενος ὢν ἤδη ἄλλων ἐπιθυμεῖ). De acordo 

com a afirmação de Sócrates, Critóbulo tanto desempenha o papel de erómenos, quanto já se 

interessa por outros indivíduos. Acerca desse trecho, Kenneth Dover ratifica que: “Era 

possível ser erastes e eromenos num mesmo estágio da vida, mas não em relação à mesma 

pessoa” (DOVER, 1994, p.126). Compreendemos ser permissível a um jovem que houvesse 

acabado de entrar para a vida adulta, ou seja, na transição de um meirakion 87 para um 

neaniskos88, deixar gradativamente de desempenhar apenas o papel de erómenos e assumir 

também o de erastés de outro meirakion. Este era o caso de Critóbulo, que na etapa da vida 

em que é ambientado o jantar no oikos de Cálias havia acabado de se casar.  

 Sobre o meio-irmão de Cálias, Sócrates afirma que o amor inspirado em 

Hermógenes dirige-se à kalokagathia e que embora esse venere os deuses, não desconsidera 

os homens: 

Quanto a Hermógenes, quem de nós ignora que ele se consome do amor pela 
beleza moral sobre todas as suas formas? Vós não vedes sua fisionomia 
severa, a calma em seu olhar, a moderação em suas palavras, a doçura de sua 
voz e a alegria em seu humor? E que ainda que trate como amigo os deuses 
mais veneráveis, ele não despreza os homens?  

Ἑρμογένη γε μὴν τίς ἡμῶν οὐκ οἶδεν ὡς, ὅ τι ποτ' ἐστὶν ἡ καλοκἀγαθία, 
τῷ ταύτης ἔρωτι κατατήκεται; οὐχ ὁρᾶτε ὡς σπουδαῖαι μὲν αὐτοῦ αἱ 
ὀφρύες, ἀτρεμὲς δὲ τὸ ὄμμα, μέτριοι δὲ οἱ λόγοι, πραεῖα δὲ ἡ φωνή, 
ἱλαρὸν δὲ τὸ ἦθος; τοῖς δὲ σεμνοτάτοις θεοῖς φίλοις χρώμενος οὐδὲν 
ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὑπερορᾷ; (XENOFONTE. Banquete, VIII 3). 

 

 Xenofonte expõe para seus leitores através da figura de Hermógenes as 

características que, segundo ele, deveria possuir quem se orienta em busca da kalokagathia: 

sobriedade, olhar tranquilo, palavras modestas, doçura na voz e bom humor. Prosseguindo em 

seu discurso, Sócrates interroga Antístenes se ele é o único que não está apaixonado por 

                                                           

87 Meirakion: Aproximadamente entre 14 e 21 anos. 
88 Neaniskos: De 21 a 28 anos. 
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ninguém e a resposta é certeira: “Pelos deuses, estou apaixonado por ti” (Ναὶ μὰ τοὺς θεούς, 

εἶπεν ἐκεῖνος, καὶ σφόδρα γε σοῦ) (XENOFONTE. Banquete, VIII 4). Esquivando-se da 

investida de Antístenes, Sócrates alega com um ar zombeteiro que está ocupado com outro 

assunto. Insistindo, Antístenes chama Sócrates de alcoviteiro de si próprio 

(σὺ μαστροπὲ σαυτοῦ) e afirma sempre ser desprezado, ora pelo mestre estar entretido com 

seu δαιμόνιον89, ora por ocupar-se com outros assuntos. Com o objetivo de colocar fim ao 

cortejo, Sócrates pede que Antístenes venha a esquecer desse amor uma vez que ele não se 

dirige a sua alma, mas a sua beleza (XENOFONTE. Banquete, VIII 4-6).  

Pelo tom jocoso do diálogo, inferimos que a investida de Antístenes não passou de 

uma brincadeira com o mestre. No livro V, durante um agón sobre a beleza, as características 

físicas de Sócrates apresentadas por Critóbulo o aproxima dos silenos90 por serem exageradas 

e desproporcionais: seus olhos são esbugalhados, seu nariz é achatado e seus lábios são 

grossos (XENOFONTE. Banquete, V 5-8). No livro II, o próprio Sócrates assume possuir 

uma barriga grande e, por este motivo, deseja exercitar-se através da dança para gozar de boa 

saúde (XENOFONTE. Banquete, II 18). Uma vez que era privado de beleza física, é pouco 

provável que Antístenes estivesse apaixonado pela aparência física de Sócrates. 

Após o instante de descontração com Antístenes, Sócrates volta a falar sobre Eros 

de maneira séria e o alvo de sua análise passa a ser o sentimento que Cálias nutre pelo jovem 

Autólico. Este é um momento muito importante deste sympósion, pois como era do 

conhecimento de todos os presentes, Cálias era erastés de Autólico. 

Quanto a ti, Cálias, que tu estás enamorado de Autólico, toda cidade o sabe, 
e muitos estrangeiros também, eu imagino. Isto por que vossos pais são bem 
conhecidos e vós mesmos também sois personagens públicas. Eu sempre, por 
minha parte, admirei sua natural felicidade, mas agora ela é muito maior, por 

                                                           

89 Daímones eram seres intermediários entre os homens e os deuses. Platão, em Apologia (31 c-d), informa-nos 
que Sócrates se dizia inspirado desde criança por um daimonion que atuava como uma voz que o impedia de 
realizar determinadas ações, nunca para incitá-lo. 
90 A mesma comparação é realizada por Alcíbiades no Banquete de Platão (215 a–b). 
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que o vejo amar um rapaz que não é efeminado na preguiça por uma vida 
delicada, nem irado, mas que faz brilhar aos olhos de todos a sua força física, 
sua resistência, sua coragem e sua temperança. Estar apaixonado por 
qualidades semelhantes faz bem ver a excelente natureza do amante. 

ὅτι γε μὴν σύ, ὦ Καλλία, ἐρᾷς Αὐτολύκου πᾶσα μὲν ἡ πόλις οἶδε, 
πολλοὺς δ' οἶμαι καὶ τῶν ξένων. τούτου δ' αἴτιον τὸ πατέρων τε 
ὀνομαστῶν ἀμφοτέρους ὑμᾶς εἶναι καὶ αὐτοὺς ἐπιφανεῖς. ἀεὶ μὲν οὖν 
ἔγωγε ἠγάμην τὴν σὴν φύσιν, νῦν δὲ καὶ πολὺ μᾶλλον, ἐπεὶ ὁρῶ σε 
ἐρῶντα οὐχ ἁβρότητι χλιδαινομένου οὐδὲ μαλακίᾳ θρυπτομένου, ἀλλὰ 
πᾶσιν ἐπιδεικνυμένου ῥώμην τε καὶ καρτερίαν καὶ ἀνδρείαν καὶ 
σωφροσύνην. τὸ δὲ τοιούτων ἐπιθυμεῖν τεκμήριόν ἐστι τῆς τοῦ ἐραστοῦ 
φύσεως. (XENOFONTE. Banquete, VIII, 7–8).  

 

 Do mesmo modo que Pausânias no Banquete Platônico (181 b-c), Sócrates 

discorre sobre a natureza de Afrodite: 

Se existe uma Afrodite ou duas, a Urânia e a Pandêmia, eu ignoro. Pois até 
Zeus, que parece sempre ser sempre o mesmo, possui numerosos nomes. O 
que eu sei, contudo, é que cada uma delas possui altares, templos e ritos 
separados; os da Pandêmia são plenos de liberdade, enquanto que os da 
Urânia são puros. Podemos supor que a Pandêmia nos faz amar os corpos e a 
Urânia a alma, a amizade e as belas ações.  

εἰ μὲν οὖν μία ἐστὶν Ἀφροδίτη ἢ διτταί, Οὐρανία τε καὶ Πάνδημος, οὐκ 
οἶδα· καὶ γὰρ Ζεὺς ὁ αὐτὸς δοκῶν εἶναι πολλὰς ἐπωνυμίας ἔχει· ὅτι γε 
μέντοι χωρὶς ἑκατέρᾳ βωμοί τε καὶ ναοί εἰσι καὶ θυσίαι τῇ μὲν Πανδήμῳ 
ῥᾳδιουργότεραι, τῇ δὲ Οὐρανίᾳ ἁγνότεραι, οἶδα. εἰκάσαις δ' ἂν καὶ τοὺς 
ἔρωτας τὴν μὲν Πάνδημον τῶν σωμάτων ἐπιπέμπειν, τὴν δ' Οὐρανίαν 
τῆς ψυχῆς τε καὶ τῆς φιλίας καὶ τῶν καλῶν ἔργων (XENOFONTE. 
Banquete, VIII, 9-10).  

 

 Diferente de Pausânias que defende ser dupla a natureza de Afrodite, para 

Sócrates em Xenofonte, é possível que a deusa seja apenas uma e que se manifeste de formas 

distintas, ora como amor sensual, ora como amor da alma. Sócrates dirige sua palavra a 

Cálias, elogiando o amor que este sentia por Autólico: 

É deste amor, Cálias, que tu estás possuído, ao que me parece. Eu presumo a 
partir do valor moral da amizade e por que vejo que admites o pai em vossos 
encontros. Na verdade, um amante virtuoso não há o que dissimular ao pai 
de seu amado.  

ὑφ' οὗ δὴ καὶ σύ, ὦ Καλλία, κατέχεσθαι μοι δοκεῖς ἔρωτος. τεκμαίρομαι 
δὲ τῇ τοῦ ἐρωμένου καλοκἀγαθίᾳ καὶ ὅτι σε ὁρῶ τὸν πατέρα αὐτοῦ 
παραλαμβάνοντα εἰς τὰς πρὸς τοῦτον συνουσίας. οὐδὲν γὰρ τούτων 
ἐστὶν ἀπόκρυφον πατρὸς τῷ καλῷ τε κἀγαθῷ ἐραστῇ. (XENOFONTE. 
Banquete, VIII 10-11). 
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 Segundo Sócrates, o amor pela alma é superior àquele que visa apenas o corpo, 

ideia que também ocorre no diálogo homônimo platônico. Para ele, a philia deve ser a base de 

qualquer relação digna de consideração e, enquanto a beleza do corpo não dura, a da alma 

aumenta à medida em que o tempo passa: 

Então disse Hermógenes: 

- Por Hera, Sócrates, eu te admiro muito, sobretudo por que agora enquanto 
te mostras amável com Cálias, tu também o ensinas como ele deve ser.  

- Sim, por Zeus – disse Sócrates, e para que ele seja ainda mais agradável, eu 
mostrarei que o amor pela alma tem mais valor que o amor pelos corpos. Em 
efeito, sabemos que nenhuma relação tem relevância sem amizade. O amor 
dos que admiram o caráter de seus amigos é chamado um doce e voluntário 
compromisso. Mas aqueles cujo desejo dirige-se aos corpos condenam e 
abominam os atos daqueles que amam. Ainda que amem corpo e alma, a flor 
da juventude rapidamente murcha e quando ela passa a amizade 
inevitavelmente murcha com ela; a alma, ao contrário, quanto mais o tempo 
passa, mais sábia e digna se torna. Além do mais, no desfrute pela beleza 
física há um ponto de excesso, uma vez que do mesmo modo que ficamos 
saciados após comer, inevitavelmente também ocorre em relação à paixão 
por rapazes. Já a afeição voltada para alma é isenta de fastio por causa de sua 
pureza, mas ela não é menos possuidora de encanto como pode-se pensar. 
Ao contrário, com ela foi atendida a oração em que pedimos à deusa91 que 
conceda que através de nossas palavras e ações sejamos dignos de suas 
ações.  

καὶ ὁ Ἑρμογένης εἶπε· Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄλλα τέ σου 
πολλὰ ἄγαμαι καὶ ὅτι νῦν ἅμα χαριζόμενος Καλλίᾳ καὶ παιδεύεις αὐτὸν 
οἷόνπερ χρὴ εἶναι. Νὴ Δί', ἔφη, ὅπως δὲ καὶ ἔτι μᾶλλον εὐφραίνηται, 
βούλομαι αὐτῷ μαρτυρῆσαι ὡς καὶ πολὺ κρείττων ἐστὶν ὁ τῆς ψυχῆς ἢ 
ὁ τοῦ σώματος ἔρως. ὅτι μὲν γὰρ δὴ ἄνευ φιλίας συνουσία οὐδεμία 
ἀξιόλογος πάντες ἐπιστάμεθα. φιλεῖν γε μὴν τῶν μὲν τὸ ἦθος 
ἀγαμένων ἀνάγκη ἡδεῖα καὶ ἐθελουσία καλεῖται· τῶν δὲ τοῦ σώματος 
ἐπιθυμούντων πολλοὶ μὲν τοὺς τρόπους μέμφονται καὶ μισοῦσι τῶν 
ἐρωμένων· ἂν δὲ καὶ ἀμφότερα στέρξωσι, τὸ μὲν τῆς ὥρας ἄνθος ταχὺ 
δήπου παρακμάζει, ἀπολείποντος δὲ τούτου ἀνάγκη καὶ  

τὴν φιλίαν συναπομαραίνεσθαι, ἡ δὲ ψυχὴ ὅσονπερ ἂν χρόνον ἴῃ ἐπὶ τὸ 
φρονιμώτερον καὶ ἀξιεραστοτέρα γίγνεται. καὶ μὴν ἐν μὲν τῇ τῆς 
μορφῆς χρήσει ἔνεστί τις καὶ κόρος, ὥστε ἅπερ καὶ πρὸς τὰ σιτία διὰ 
πλησμονήν, ταῦτα ἀνάγκη καὶ πρὸς τὰ παιδικὰ πάσχειν· ἡ δὲ τῆς ψυχῆς 
φιλία διὰ τὸ ἁγνὴ εἶναι καὶ ἀκορεστοτέρα ἐστίν, οὐ μέντοι, ὥς γ' ἄν τις 
οἰηθείη, διὰ τοῦτο καὶ ἀνεπαφροδιτοτέρα, ἀλλὰ σαφῶς καὶ ἀποτελεῖται 
ἡ εὐχὴ ἐν ᾗ αἰτούμεθα τὴν θεὸν ἐπαφρόδιτα καὶ ἔπη καὶ ἔργα διδόναι. 
(XENOFONTE, Banquete, VIII 12-15). 

 

                                                           

91 A tradução em francês realizada por François Ollier afirma que tal deusa seja Afrodite. Já a tradução para a 
Língua Portuguesa produzida por Ana Elias Pinheiro traz em uma nota de rodapé que a deusa em questão seja 
desconhecida.  
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 A admiração de Hermógenes por Sócrates reforça a ideia de que o mestre filósofo 

é para Xenofonte nesta obra o maior exemplo de um kalokagathos: além de comunicar aos 

convivas quais atitudes deveria ter aquele cujo desejo está orientado para alma, ele as 

demonstra através de seus atos, despertando a afeição dos que o observam. Sócrates segue em 

seu discurso, procurando certificar como é natural que um amante seja correspondido por seus 

amados: 

Primeiramente, em efeito, quem poderia odiar alguém que se considera 
virtuoso? Alguém que se preocupa mais com a honra de seu amado que com 
o seu próprio prazer? Alguém que lhe assegure que sua amizade não 
diminuiria em qualquer circunstância, ainda que ele sofresse algum reverso 
ou perdesse sua beleza através das devastações de uma doença? Além disso, 
não devem aqueles que possuem uma afeição mútua, inevitavelmente, ter 
prazer em olhar para o outro, conversar com carinho, confiar e ter confiança, 
cuidar um do outro, se alegrar com a prosperidade e sentir uma angústia 
comum, de desfrutar quando tiverem saúde, mas ser muito mais solícito caso 
um ou outro fique doente, e ter ainda mais cuidado quando estão ausentes 
que quando presentes? Em verdade, essas coisas não fazem parte do charme 
de Afrodite? Comportando-se dessa maneira, continuam a amar mutuamente 
a amizade e a desfrutá-la até a velhice. 

πρῶτον μὲν γὰρ τίς μισεῖν δύναιτ' ἂν ὑφ' οὗ εἰδείη καλός τε καὶ ἀγαθὸς 
νομιζόμενος; ἔπειτα δὲ ὁρῴη αὐτὸν τὰ τοῦ παιδὸς καλὰ μᾶλλον ἢ τὰ 
ἑαυτοῦ ἡδέα σπουδάζοντα; πρὸς δὲ τούτοις πιστεύοι μήτ' ἂν †παρά τι 
ποιήσῃ† μήτ' ἂν καμὼν ἀμορφότερος γένηται, μειωθῆναι ἂν τὴν φιλίαν; 
οἷς γε μὴν κοινὸν τὸ φιλεῖσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη τούτους ἡδέως μὲν 
προσορᾶν ἀλλήλους, εὐνοϊκῶς δὲ διαλέγεσθαι, πιστεύειν δὲ καὶ 
πιστεύεσθαι, καὶ προνοεῖν μὲν ἀλλήλων, συνήδεσθαι δ' ἐπὶ ταῖς καλαῖς 
πράξεσι, συνάχθεσθαι δὲ ἄν τι σφάλμα προσπίπτῃ, τότε δ' 
εὐφραινομένους διατελεῖν, ὅταν ὑγιαίνοντες συνῶσιν, ἂν δὲ κάμῃ 
ὁπότερος οὖν, πολὺ συνεχεστέραν τὴν συνουσίαν ἔχειν, καὶ ἀπόντων 
ἔτι μᾶλλον ἢ παρόντων ἐπιμελεῖσθαι; οὐ ταῦτα πάντα ἐπαφρόδιτα; διά 
γέ τοι τὰ τοιαῦτα ἔργα ἅμα ἐρῶντες τῆς φιλίας καὶ χρώμενοι αὐτῇ εἰς 
γῆρας διατελοῦσι. (XENOFONTE. Banquete, VIII 17-18).  
 
 

 Após a leitura das duas primeiras frases do fragmento selecionado, torna-se 

evidente a reprovação de Sócrates sobre os que atentam contra a integridade física do jovem e 

ultrapassam os limites moralmente aceitos para a relação pederástica. Conforme afirmamos 

no primeiro capítulo dessa pesquisa, os documentos escritos raramente mencionam a presença 

do coito entre erastés e erómenos; quando assinalam é com desaprovação, por exemplo, a 

crítica promulgada por Aristófanes sobre os invertidos em suas peças. Encontramos cenas de 
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sexo entre amado e amante exclusivamente na iconografia, geralmente a prática intrafemural 

em que é o adulto quem fricciona seu órgão sexual entre as coxas do jovem (VRISSIMTZIS, 

2002, p.107). Na afirmação do filósofo é clara a associação entre a kalokagathia e a 

abstinência dos atos de Afrodite, pois o bom erastés deveria pensar antes na honra do jovem 

que em sua própria satisfação e buscar a sophrosine. 

 Notadamente, a opinião de Xenofonte sobre aqueles que prezam somente os belos 

corpos é semelhante à de Platão. Ambos defendem que a beleza do corpo é efêmera, enquanto 

a beleza da alma tende a aumentar com o tempo (PLATÃO, Banquete, 183 d–e). Agindo 

desta forma, segundo nossa interpretação, erastés e erómenos estariam menos sujeitos a 

hybris, pois ao valorizar a kalokagathia, teriam claro quais parceiros seriam dignos de serem 

amados. Além do mais, após o término do relacionamento pederástico, esperava-se que os 

erastai e erómenoi de outrora se tornassem philoi e passassem a integrar a mesma hetaireía, 

compartilhando os mesmos ideais políticos, ideia que fica muito clara em “Comportando-se 

dessa maneira, continuam a amar mutuamente a amizade e a desfrutá-la até a velhice” (διά γέ 

τοι τὰ τοιαῦτα ἔργα ἅμα ἐρῶντες τῆς φιλίας καὶ χρώμενοι αὐτῇ εἰς γῆρας διατελοῦσι) 

(XENOFONTE. Banquete, VIII 18). 

 No fragmento anterior, Sócrates elenca a conduta que deveria ter o amante em 

relação a seu amado. Nos trechos seguintes, ele enfatiza o comportamento esperado para os 

amados: 

Também, por que aquele que troca sua beleza por dinheiro haveria de 
receber maior carinho de seu comprador que aquele que vendeu seus 
produtos no mercado? Em verdade, não será movido para a afeição um 
jovem com quem já não o é, um belo com quem já não é mais assim, ou um 
apaixonado com um insensível. Igualmente, um jovem não compartilha 
como uma mulher do prazer sexual do homem, mas olha sóbrio para a 
embriaguez do amor. Consequentemente, não desperta qualquer surpresa ao 
desprezar seu amante. E refletindo sobre a questão, percebe-se que não há 
discórdia entre os que amam o caráter, enquanto que em relacionamentos 
indignos ocorrem muitos disparates. 
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ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ χρημάτων γε ἀπεμπολῶν τὴν ὥραν τί μᾶλλον στέρξει 
τὸν πριάμενον ἢ ὁ ἐν ἀγορᾷ πωλῶν καὶ ἀποδιδόμενος; οὐ μὴν ὅτι γε 
ὡραῖος ἀώρῳ, οὐδὲ ὅτι γε καλὸς οὐκέτι καλῷ καὶ ἐρῶντι οὐκ ἐρῶν 
ὁμιλεῖ, φιλήσει αὐτόν. οὐδὲ γὰρ ὁ παῖς τῷ ἀνδρὶ ὥσπερ γυνὴ κοινωνεῖ 
τῶν ἐν τοῖς ἀφροδισίοις εὐφροσυνῶν, ἀλλὰ νήφων μεθύοντα ὑπὸ τῆς 
ἀφροδίτης θεᾶται. ἐξ ὧν οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ καὶ τὸ ὑπερορᾶν 
ἐγγίγνεται αὐτῷ τοῦ ἐραστοῦ. καὶ σκοπῶν δ' ἄν τις εὕροι ἐκ μὲν τῶν 
διὰ τοὺς τρόπους φιλουμένων οὐδὲν χαλεπὸν γεγενημένον, ἐκ δὲ τῆς 
ἀναιδοῦς ὁμιλίας πολλὰ ἤδη καὶ ἀνόσια πεπραγμένα. (XENOFONTE. 
Banquete, VIII 21-22). 
 
  

 A frase em que há a declaração de que o jovem não compartilha do prazer sexual 

do homem como uma mulher chama atenção e nos remete novamente ao mito de Tirésias, que 

por ter se transformado em mulher e depois voltado ao gênero masculino comprovou que se o 

prazer do amor fosse composto de dez partes, a mulher possuía nove e o homem apenas uma 

(GRIMAL, 1992, p.450). Sabemos que entre os atenienses a mulher não possuía o mesmo 

status que o homem, não recebia a mesma educação e não gozava de direitos políticos, ou 

seja, era considerada socialmente inferior, assim como os estrangeiros e os escravos. Assim 

sendo, a concepção de amor destinado ao sexo feminino era orientado pela manifestação 

popular de Afrodite, que visava os corpos e não a alma, ideia defendida por Platão (Banquete, 

181 b-c) e compartilhada por Xenofonte. E pelo fato de o desejo puramente sexual ser 

concebido como vulgar, inferimos que o amante deveria se abster do contato sexual com o 

jovem para que ambos pudessem prezar sua superioridade em relação às mulheres e aos 

demais grupos sociais. 

 Sócrates persiste com afinco em seu argumento de que o amor destinado somente 

ao corpo é inferior àquele orientado à alma, pronunciando: 

Agora eu mostrarei como é indigno de um homem livre ter relações com 
quem estima o corpo em detrimento da alma. 

ὡς δὲ καὶ ἀνελεύθερος ἡ συνουσία τῷ τὸ σῶμα μᾶλλον ἢ τῷ τὴν ψυχὴν 
ἀγαπῶντι, νῦν τοῦτο δηλώσω. (XENOFONTE. Banquete, VIII 23). 
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 O termo que aparece no texto é συνουσία, que pode ser traduzido tanto por 

intercurso sexual quanto por relações sociais92, ficando claro pelo contexto que a  synousia a 

que ele se refere trata-se de uma relação carnal. Como recurso pedagógico, Sócrates recorre a 

exemplos da mitologia para ilustrar que o verdadeiro amor é aquele direcionado à alma e não 

apenas aos belos corpos. O filósofo menciona Quíron e Fênix, afirmando que estes receberam 

louvores por causa de Aquiles ao tê-lo feito falar e agir como convinha (XENOFONTE. 

Banquete, VII 23). A presença dessas figuras no discurso de Sócrates não ocorre por acaso. 

Quíron é o mais célebre, o mais sensato e o mais sábio dos centauros, tendo recebido de Peleu 

a responsabilidade pela educação de Aquiles após este ter sido abandonado por sua mãe 

(GRIMAL, 1992, p.403). Sabemos que Fênix foi um companheiro de Aquiles que, condenado 

por seu pai a perder a vista, recuperou-a graças a Quíron. A partir de então, Fênix seguiu com 

Aquiles para Tróia sendo seu conselheiro até a morte do herói (GRIMAL, 1992, p.168). De 

acordo com Alain Schnapp, “a história do centauro é uma versão mitológica da iniciação” 

(SCHNAPP, 1996, p.38). Conforme já trabalhado na análise sobre o amor desmedido de 

Critóbulo por Clínias, a cegueira retratada no mito pode conter um sentido metafórico: Fênix 

precisou aprender com Quíron, neste caso representado pela reaquisição da visão, para poder 

ensinar Aquiles. Interpretamos que Fênix ocupa inicialmente o papel de erómenos em relação 

a Quíron e, posteriormente, o papel de erastés em seu vínculo com Aquiles.  

 Após afirmar que mostrará a Cálias que não somente os homens, mas também os 

deuses e os heróis valorizam mais o amor espiritual que o corporal, Sócrates assevera que 

Zeus levou Ganimedes consigo para o Olimpo não por causa de seu corpo, mas por sua alma, 

conforme seu próprio nome testemunha: 

 

                                                           

92 Segundo o  A Greek-English Lexicon, συνουσία pode estar relacionado tanto ao sentido sexual quanto ao 
social. Disponível em http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.71:5:64.LSJ, acessado em 
06/01/2013. 

http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/navigate.pl?LSJ.71
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.71:5:64.LSJ
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 Em efeito, sabe-se que encontramos em Homero 

 “Ele regozija-se em ouvir”, 

que significa que ele se alegra quando ouve. Há outra passagem que diz 

 “Abriga a prudência em seu pensamento”, 

que significa que possui em sua mente pensamentos prudentes. Assim, o 
nome Ganymedes, composto pelos dois elementos anteriores [ganytai - 
regozija e medea – pensamento], significa não aquele que atrai fisicamente, 
mas que mentalmente encanta, portanto, este é o motivo dele ter sido 
honrado pelos deuses. 

μαρτυρεῖ δὲ καὶ τοὔνομα αὐτοῦ· ἔστι μὲν γὰρ δήπου καὶ Ὁμήρῳ  
      γάνυται δέ τ' ἀκούων.  
τοῦτο δὲ φράζει ὅτι ἥδεται δέ τ' ἀκούων. ἔστι δὲ καὶ ἄλλοθί που 
      πυκινὰ φρεσὶ μήδεα εἰδώς.  
τοῦτο δ' αὖ λέγει σοφὰ φρεσὶ βουλεύματα εἰδώς. ἐξ οὖν συναμφοτέρων 
τούτων οὐχ ἡδυσώματος ὀνομασθεὶς ὁ Γανυμήδης ἀλλ' ἡδυγνώμων ἐν 
θεοῖς τετίμηται. (XENOFONTE. Banquete, VIII 30). 
 
 

 Pedagogicamente, Sócrates recorre à etimologia do nome de Ganimedes para 

justificar que o desejo de Zeus pelo jovem era de caráter espiritual e não carnal. Segundo 

Pierre Grimal, Ganimedes era considerado o mais belo entre os mortais e despertou o amor do 

mais poderoso dos deuses. Quando jovem, foi raptado por Zeus enquanto guardava os 

rebanhos de seu pai próximo à Tebas, sendo levado para o Olimpo para servir de escanção ao 

deus (GRIMAL, 1992, p.181). Sócrates objetiva demonstrar, ao utilizar este mito, que por 

despertar o amor de Zeus em decorrência de seus atos virtuosos, Ganimedes foi louvado ao 

deter o privilégio de conviver entre os deuses, ainda que fosse mortal.  

 Após assinalar o relacionamento de outros heróis com seus respectivos parceiros, 

dente eles Orestes e Pílades, Teseu e Pirítoo, Sócrates menciona o envolvimento entre o poeta 

Agatão e seu amante Pausânias. Neste momento, através da figura do mestre filósofo, 

Xenofonte faz clara referência ao diálogo homônimo platônico ao afirmar que Pausânias se 

defendeu justificando que um exército seria muito melhor caso fosse composto por erastés e 

erómenos: 

Portanto Pausânias, o amante do poeta Agatão, argumentou, defendendo em 
nome daqueles que chafurdam na libertinagem, que um exército supera todos 
os outros em valor se for composto por amados e amantes. Na sua opinião, 
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estes se envergonhariam mais em se abandonarem uns aos outros. Esta é 
uma afirmação estranha, pois quer dizer que pessoas acostumadas a não 
sentirem nenhuma culpa e a ignorarem a honra seriam as que mais se 
preocupariam em não cometer atos vergonhosos. Ele utiliza como prova a 
opinião dos Tebanos e dos Elidenses, que se deitam com os jovens e se 
alinham ao seu lado em combate. Mas esta prova não é uma analogia 
verdadeira, pois para estas pessoas esta é uma prática normal, enquanto nós a 
temos por desonrosa. No entanto, avalio que aqueles que atuam dessa 
maneira parecem não confiar que sozinhos seus amados sejam capazes de 
agir com bravura. Ao contrário, os Lacedemônios, que jugam que aqueles 
que cedem aos desejos do corpo não sejam capazes de alcançar nada de belo 
e nem de bom, instruem tão perfeitamente seu bem amado em bravura que, 
mesmo ao lado de estrangeiros e ainda que não estejam alinhados com seus 
amantes, eles nãos sintam menos vergonha em abandonar seus companheiros 
de armas. A divindade que eles parecem honrar não é a Imprudência, mas a 
Modéstia. 

καίτοι Παυσανίας γε ὁ Ἀγάθωνος τοῦ ποιητοῦ ἐραστὴς 
ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν ἀκρασίᾳ ἐγκαλινδουμένων εἴρηκεν ὡς καὶ 
στράτευμα ἀλκιμώτατον ἂν γένοιτο ἐκ παιδικῶν τε καὶ ἐραστῶν. 
τούτους γὰρ ἂν ἔφη οἴεσθαι μάλιστα αἰδεῖσθαι ἀλλήλους ἀπολείπειν, 
θαυμαστὰ λέγων, εἴ γε οἱ ψόγου τε ἀφροντιστεῖν καὶ ἀναισχυντεῖν 
πρὸς ἀλλήλους ἐθιζόμενοι, οὗτοι μάλιστα αἰσχυνοῦνται αἰσχρόν τι 
ποιεῖν. καὶ μαρτύρια δὲ ἐπήγετο ὡς ταῦτα ἐγνωκότες εἶεν καὶ Θηβαῖοι 
καὶ Ἠλεῖοι· συγκαθεύδοντας γοῦν αὐτοῖς ὅμως παρατάττεσθαι ἔφη τὰ  
παιδικὰ εἰς τὸν ἀγῶνα, οὐδὲν τοῦτο σημεῖον λέγων ὅμοιον. ἐκείνοις μὲν 
γὰρ ταῦτα νόμιμα, ἡμῖν δ' ἐπονείδιστα. δοκοῦσι δ' ἔμοιγε οἱ μὲν 
παραταττόμενοι ἀπιστοῦσιν ἐοικέναι μὴ χωρὶς γενόμενοι οἱ ἐρώμενοι 
οὐκ ἀποτελῶσι τὰ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργα. Λακεδαιμόνιοι δὲ οἱ 
νομίζοντες, ἐὰν καὶ ὀρεχθῇ τις σώματος, μηδενὸς ἂν ἔτι καλοῦ κἀγαθοῦ 
τοῦτον τυχεῖν, οὕτω τελέως τοὺς ἐρωμένους ἀγαθοὺς ἀπεργάζονται 
ὡς καὶ μετὰ ξένων κἂν μὴ ἐν τῇ αὐτῇ [πόλει] ταχθῶσι τῷ ἐραστῇ, 
ὁμοίως αἰδοῦνται τοὺς παρόντας ἀπολείπειν. θεὰν γὰρ οὐ τὴν 
Ἀναίδειαν ἀλλὰ τὴν Αἰδῶ νομίζουσι. (XENOFONTE. Banquete, VIII 32-
35). 

 

 A crítica de Xenofonte é bastante incisiva ao esclarecer que os atos praticados em 

outras poleis se diferiam das regras atenienses, e que, por esse motivo, não deveriam ser 

levados em consideração. Um fator importante deve ser observado: no Banquete de Platão, é 

Fedro quem defende a ideia do exército de amantes (178e-179b) e não Pausânias, como 

afirma Sócrates. Todavia, os exemplos sobre o amor em Élida, em Tebas e em Esparta de fato 

são apresentados pelo amante de Agatão (182b-d), que classifica de maneira análoga a prática 

amorosa dessas três cidades como algo simples, sem a complexidade deontológica que regia a 

pederastia em Atenas. Xenofonte mistura as ideias proferidas pelos dois personagens 
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platônicos e orienta, através de Sócrates, sua crítica em defesa dos espartanos. Segundo ele, os 

lacedemônios não compartilhavam das práticas amorosas tebanas e elidenses por instruírem 

em valentia seus amados e não cederem aos prazeres do corpo, de tal modo que mesmo ao 

lado de estrangeiros e na ausência de seus amados, estes não abandonariam seus 

companheiros. Conforme explanamos no início deste capítulo, Xenofonte lutou por Esparta e 

manteve relações por muito tempo com os lacedemônios, tendo, por esse motivo, se sentido 

no dever de advogar em favor destes sobre suas práticas amorosas.  

 Compreendemos que, para Xenofonte, a relação pederástica é uma relação de 

reciprocidade. Ainda que o erastés seja responsável por dar bom exemplo ao jovem, este deve 

inspirar em seu amante o amor pela alma através de sua conduta. Essa percepção fica clara 

tanto na etmografia realizada por Sócrates acerca do nome de Ganimedes quanto no trecho a 

seguir: 

Quanto a ti, Cálias, é justo, ao que me parece, que tu sejas grato aos deuses 
por te inspirarem amor por Autólico. Pois é evidente que ele possui sede de 
glória, já que para ser proclamado vencedor do pancrácio suportou muito 
cansaço e sofrimento. E não se espera que ele honre somente a si e ao seu 
pai, mas que por seu valor em fazer o bem aos seus amigos, torne-se capaz 
também de enaltecer sua pátria ao erguer troféus sobre o inimigo, obtendo a 
admiração e sendo ilustre entre todos, Helenos e Bárbaros. Como não 
pensarias tu que também receberá grandes honras aquele que ele considerar 
como seu maior auxiliar na obtenção destes resultados?  

σοί γε μήν, ὦ Καλλία, δοκεῖ μοι ἄξιον εἶναι καὶ θεοῖς χάριν εἰδέναι ὅτι 
σοι Αὐτολύκου ἔρωτα ἐνέβαλον. ὡς μὲν γὰρ φιλότιμός ἐστιν εὔδηλον, 
ὃς τοῦ κηρυχθῆναι ἕνεκα νικῶν παγκράτιον πολλοὺς μὲν πόνους, 
πολλὰ δ' ἄλγη ἀνέχεται. εἰ δὲ οἴοιτο μὴ μόνον ἑαυτὸν καὶ τὸν πατέρα 
κοσμήσειν, ἀλλ' ἱκανὸς γενήσεσθαι δι' ἀνδραγαθίαν καὶ φίλους εὖ ποιεῖν 
καὶ τὴν πατρίδα αὔξειν τροπαῖα τῶν πολεμίων ἱστάμενος, καὶ διὰ 
ταῦτα περίβλεπτός τε καὶ ὀνομαστὸς ἔσεσθαι καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ ἐν 
βαρβάροις, πῶς οὐκ οἴει αὐτόν, ὅντιν' ἡγοῖτο εἰς ταῦτα συνεργὸν εἶναι 
κράτιστον, τοῦτον ταῖς μεγίσταις ἂν τιμαῖς περιέπειν; (XENOFONTE. 
Banquete, VIII 37-38). 
 
 

 Através da análise desta passagem, fica claro que para Xenofonte interessar-se por 

alguém virtuoso era atitude de um kalokagathos por buscar algo além da beleza física. Em 

diversos trechos da obra, as atitudes do anfitrião do sympósion são elogiadas por Sócrates.  
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Se a vós pareceis, para quem está bebendo, que estou a falar com excessiva 
seriedade, não vos espantais. É que nunca deixe de compartilhar com a 
cidade o amor por aqueles que são naturalmente bons e mostram zelo na 
busca pela virtude. 

εἰ δ' ὑμῖν δοκῶ σπουδαιολογῆσαι μᾶλλον ἢ παρὰ πότον πρέπει, μηδὲ 
τοῦτο θαυμάζετε. ἀγαθῶν γὰρ φύσει καὶ τῆς ἀρετῆς φιλοτίμως 
ἐφιεμένων ἀεί ποτε τῇ πόλει συνεραστὴς ὢν διατελῶ. (XENOFONTE. 
Banquete, VIII 41). 
 

 Terminado o discurso de Sócrates, Autólico levanta-se para dar um passeio, pois 

já estava em sua hora. Os demais permanecem para contemplar uma representação de Dioniso 

e Ariadne e, ao vê-los um nos braços do outro, decidem os solteiros fazer promessas de 

casamento e os casados se conduzirem em direção às suas esposas. Sócrates e os que ficaram 

saem com Cálias para passear com Lícon e seu filho (XENOFONTE, Banquete, IX 1-7). De 

acordo com Grimal, há diversas versões para esta narrativa, sendo a mais recorrente a que, 

tendo sido abandonada por Teseu, Ariadne, filha do rei Minos de Creta, fora desposada por 

Dioniso que, fascinado pela beleza da jovem, a levou consigo para o Olimpo (GRIMAL, 

1992, p.45). No Banquete, a encenação representada pela companhia do Siracusano destaca as 

brincadeiras e carícias trocadas entre os nubentes: 

Depois virá Dioniso, após beber um pouco com os deuses, se aproximará 
dela e juntos brincarão amorosamente.  

μετὰ δὲ τοῦθ' ἥξει Διόνυσος ὑποπεπωκὼς παρὰ θεοῖς καὶ εἴσεισι πρὸς 
αὐτήν, ἔπειτα παιξοῦνται πρὸς ἀλλήλους. (XENOFONTE. Banquete, IX 
1-7). 
 
 

 Compreendemos que ao eleger o mito de Dioniso e Ariadne como desfecho de seu 

diálogo, o polígrafo tenha intencionado demonstrar que após os divertimentos proporcionados 

por um banquete, esperava-se que o marido procurasse por sua esposa e com ela também se 

alegrasse. Um kalokagathos poderia usufruir dos divertimentos proporcionados por um 

sympósion e também se alegrar com os prazeres da vida cotidiana.  

 A moderação também é salientada no trecho acima, uma vez que Dioniso tenha 

bebido comedidamente com os deuses. Discordamos neste ponto da tradução realizada por 
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Ana Elias Pinheiro na qual Dioniso aparece como “embriagado depois de um banquete entre 

os deuses”. De acordo com o Greek-English Lexicon, o termo ὑποπίνω 93  (hypopino) 

significa “beber um pouco, beber moderadamente”; já o que denominamos de banquete, 

conforme trabalhado por nós no primeiro capítulo desta tese, trata-se de um encontro 

composto pelo deipnon (jantar) e pelo sympósion (parte destinada à ingestão de vinho e ao 

divertimento dos comensais). Se levarmos em consideração a tradução de que Dioniso tenha 

se embriagado durante um banquete, perdemos o sentido de autocontrole expresso em 

hypopino, haja vista, muitas vezes, os comensais beberem ao ponto de regurgitarem, 

conforme aparece em cenas retratadas na cerâmica ática.  

 Para Xenofonte, a atividade da filosofia exercida por Sócrates conduz os homens 

à kalokagathia (OLLIER, 2002, p.13): alguns possuem virtudes natas, como no caso de 

Autólico; outros, através da Filosofia e da Paidéia, podem aprimorar seus atos tornando-se 

homens de bem, ocupando Sócrates neste diálogo o maior exemplo de um kalokagathos. Isso 

fica claro nas palavras de Lícon: “Por Héra, Sócrates! Para mim és um homem virtuoso” 

(Ἥραν, ὦ Σώκρατες, καλός γε κἀγαθὸς δοκεῖς μοι ἄνθρωπος εἶναι) (XENOFONTE. 

Banquete, IX 1). Inferimos, portanto, que ao selecionar tais personagens para compor seu 

diálogo, Xenofonte objetivou demonstrar que Sócrates não era uma má influência para a pólis, 

por possuir uma conduta correta e estar sempre entre homens de bem. A seguir, analisamos 

um caso bastante específico dentro do Banquete que é o relacionamento entre o Siracusano e 

o jovem dançarino membro da companhia responsável pelo entretenimento no jantar em 

honra a Autólico. 

 

 

                                                           

93 A tradução utilizada nesta pesquisa encontra-se disponível em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Du%28popi%2F
nw, e foi acessada em 27/01/2013. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Du%28popi%2Fnw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Du%28popi%2Fnw
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3.3.1 O caso Siracusano 

 No livro IV, especificamente entre as sessões 52 e 55, o Siracusano dono da 

companhia de entretenimento presente no jantar é questionado por Cármides se seu maior 

orgulho seria o belo rapaz que o acompanhava em suas apresentações.  

- Muito bem – disse Cármides; e então tu, Siracusano, de que mais te 
orgulhas? É evidente que deste jovem rapaz? 
 - Não, por Zeus, é claro que não. Eu sinto um forte medo por ele, pois vejo 
que alguns tramam destruí-lo. 
- Por Héracles! – exclamou Sócrates ao ouvi-lo. O que de tão errado fez o 
rapaz para que o queiram matar? 
- Não, eles não querem mata-lo, mas querem se deitar com ele.  
- Então tu, ao que parece, pensas que ele se perderia caso isso acontecesse?  
- Sim, absolutamente. 
- E tu, não te deitas com ele? 
- Sim, por Zeus! Todas as noites e a noite inteira.  
- Por Hera – disse Sócrates -, que sorte grande tens tu! Então tens a pele tão 
boa que és o único que não corrompes quem se deita contigo. Tu devias se 
orgulhar, pelo menos, de tua pele. 
- Mas não, por Zeus, não é disso que me orgulho. 
- Do que é então? 
- Da insensatez das pessoas, por Zeus! Eu lhes mostro minhas marionetes e 
eles me sustentam. 
- Ah! - exclamou Felipe. Então foi por isso que te ouvi outro dia clamar aos 
deuses que lhe proporcionassem, onde quer que tu encontres, uma abundante 
colheita e ausência de sabedoria. 
 
Εἶεν· σὺ δὲ δή, ἔφη ὁ Χαρμίδης, ὦ Συρακόσιε, ἐπὶ τῷ μέγα φρονεῖς; ἢ 
δῆλον ὅτι ἐπὶ τῷ παιδί; Μὰ τὸν Δί', ἔφη, οὐ μὲν δή· ἀλλὰ καὶ δέδοικα 
περὶ αὐτοῦ ἰσχυρῶς. αἰσθάνομαι γάρ τινας ἐπιβουλεύοντας διαφθεῖραι 
αὐτόν. καὶ ὁ Σωκράτης ἀκούσας, Ἡράκλεις, ἔφη, τί τοσοῦτον νομίζοντες 
ἠδικῆσθαι ὑπὸ τοῦ σοῦ παιδὸς ὥστε ἀποκτεῖναι αὐτὸν βούλεσθαι; Ἀλλ' 
οὔτοι, ἔφη, ἀποκτεῖναι βούλονται, ἀλλὰ πεῖσαι αὐτὸν συγκαθεύδειν 
αὐτοῖς. Σὺ δ', ὡς ἔοικας, εἰ τοῦτο γένοιτο, νομίζεις ἂν διαφθαρῆναι 
αὐτόν; Ναὶ μὰ Δί', ἔφη, παντάπασί γε. Οὐδ' αὐτὸς ἄρ', ἔφη, 
συγκαθεύδεις αὐτῷ; Νὴ Δί' ὅλας γε καὶ πάσας τὰς νύκτας. Νὴ τὴν 
Ἥραν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εὐτύχημά γέ σου μέγα τὸ τὸν χρῶτα τοιοῦτον 
φῦναι ἔχοντα ὥστε μόνον μὴ διαφθείρειν τοὺς συγκαθεύδοντας. ὥστε 
σοί γε εἰ μὴ ἐπ' ἄλλῳ ἀλλ' ἐπὶ τῷ χρωτὶ ἄξιον μέγα φρονεῖν. Ἀλλὰ μὰ 
Δί', ἔφη, οὐκ ἐπὶ τούτῳ μέγα φρονῶ. Ἀλλ' ἐπὶ τῷ μήν; Ἐπὶ νὴ Δία τοῖς 
ἄφροσιν. οὗτοι γὰρ τὰ ἐμὰ νευρόσπαστα θεώμενοι τρέφουσί με. Ταῦτ' 
ἄρ', ἔφη ὁ Φίλιππος, καὶ πρῴην ἐγώ σου ἤκουον εὐχομένου πρὸς τοὺς 
θεοὺς ὅπου ἂν ᾖς διδόναι καρποῦ μὲν ἀφθονίαν, φρενῶν δὲ ἀφορίαν. 
(XENOFONTE. Banquete, IV 52-55).  
 

 É interessante observarmos que o Siracusano afirma dormir com o jovem 

dançarino todas as noites, a noite toda. O verbo utilizado por Xenofonte é καθεύδειν (dormir, 
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se deitar com alguém, passar a noite), o mesmo utilizado por Platão na fala de Alcibíades para 

ilustrar que embora o estratego tenha tentado seduzir Sócrates, ambos não fizeram nada além 

de dormir: 

[...] pois ficai sabendo, pelos deuses e pelas deusas, quando me levantei com 
Sócrates, foi após um sono em nada mais extraordinário do que se eu tivesse 
dormido com meu pai ou um irmão mais velho.  

εὖ γὰρ ἴστε μὰ θεούς, μὰ θεάς, οὐδὲν περιττότερον καταδεδαρθηκὼς 
ἀνέστην μετὰ Σωκράτους, ἢ εἰ μετὰ πατρὸς καθηῦδον ἢ ἀδελφοῦ 
πρεσβυτέρου. (PLATÃO. O Banquete, 219 d).  

 

Nenhum termo usualmente utilizado para designar atos ou desejos sexuais, tais 

como aphrodisia, pothos, himeros ou anteros, foi empregado por Xenofonte, todavia não 

descartamos o sentido erótico aplicado ao verbo katheýdein. A ironia na fala de Sócrates ao 

afirmar que o Siracusano tem uma pele privilegiada por não corromper quem se deita com ele 

deixa claro que ambos faziam mais do que passar a noite deitados um ao lado do outro.  

Todavia, um elemento muito importante é preciso ser observado: embora desconheçamos o 

nome do personagem, tendo em vista este ter sido apresentado no livro II como Συρακόσιός 

τις ἄνΘρωπος (homem de Siracusa) e evocado pelos comensais ao longo do diálogo por 

Συρακόσιε (Siracusano), temos claro que o mesmo não compartilha do status social de Cálias 

e de seus convidados, justamente por se tratar de um homem de Siracusa: 

Uma vez retiradas as mesas, feitas as libações e entoado o peã, eis que entra 
para o divertimento um homem de Siracusa acompanhado de uma boa 
tocadora de aulós, de uma dançarina hábil em fazer acrobacias e de um 
jovem muito belo e excelente citarista e dançarino. Ele recebia muito 
dinheiro por suas apresentações.  

Ὡς δ' ἀφῃρέθησαν αἱ τράπεζαι καὶ ἔσπεισάν τε καὶ ἐπαιάνισαν, ἔρχεται 
αὐτοῖς ἐπὶ κῶμον Συρακόσιός τις ἄνθρωπος, ἔχων τε αὐλητρίδα 
ἀγαθὴν καὶ ὀρχηστρίδα τῶν τὰ θαύματα δυναμένων ποιεῖν, καὶ παῖδα 
πάνυ γε ὡραῖον καὶ πάνυ καλῶς κιθαρίζοντα καὶ ὀρχούμενον. ταῦτα δὲ 
καὶ ἐπιδεικνὺς ὡς ἐν θαύματι ἀργύριον ἐλάμβανεν. (XENOFONTE. 
Banquete, II 1).  

 

Sabemos que Siracusa é uma cidade situada na costa leste da Sicília. Desde modo, 

o Siracusano não se tratava de um cidadão ateniense, mas de um μέτοικος ou de um ξένος, 
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caso não residisse em Atenas. Sobre isso o texto de Xenofonte não é explícito. O que temos 

muito claro é que este personagem não pertence à sociedade ateniense, muito menos à 

aristocracia, não compartilhando, desse modo, das práticas sociais dos mesmos. Este fator é 

fundamental para compreendermos que a relação que o Siracusano mantinha com o jovem 

dançarino não se tratava de um relacionamento almejado aos moldes da pederastia ateniense. 

 Conquanto o Banquete de Xenofonte seja consideravelmente menor que o diálogo 

homônimo de Platão, a opinião do polígrafo acerca do relacionamento entre erastés e 

erómenos é muito importante para o estudo das práticas homoeróticas masculinas atenienses, 

uma vez que sua atitude esteja, conforme afirma Veja Tejada: 

[...] mais próxima a de um defensor ilustrado e bem intencionado de ideias e 
valores morais vigentes em sua época que a de um filósofo, embora seja 
inquestionável o valor testemunhal de suas recriações literárias sobre 
opiniões e crenças comuns em seu tempo, mais próximas a do cotidiano e ao 
conhecimento prático - que raramente são o centro de obras de maior 
profundidade filosófica -, de modo que seu legado nos é imprescindível 
(VELA TEJADA, 1998, p.77-78). 

 

 Embora Xenofonte tenha convivido com Sócrates em sua juventude, concordamos 

com Veja Tejada de que este não se tratava de um filósofo, ainda que tenha escrito diálogos 

socráticos. A sua descrição de um sympósion está muito próxima dos eventos recorrentes 

neste tipo de festim que a realizada no diálogo homônimo platônico (DELIBES, 2000, p. 

154). Sustentamos que o fio condutor do Banquete de Xenofonte seja a kalokagathia e as 

ações nobres que deveriam realizar os homens de bem, dentre as quais recebem demasiada 

atenção àquelas realizadas sob o efeito de Eros. Em momento algum identificamos por parte 

de Xenofonte nem a defesa e nem a condenação do relacionamento pederástico: antes, ele 

aconselha através da figura de Sócrates quais atitudes deveriam executar erastés e erómenos 

para que os mesmos realizassem a pederastia de maneira virtuosa.    

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo principal que norteou o desenvolvimento da presente pesquisa foi 

analisar a pederastia ateniense praticada no decorrer do período clássico, sobretudo durante os 

symposia aristocráticos, a partir da análise do diálogo Banquete do filósofo Platão e da obra 

homônima de Xenofonte. Neste processo, observamos elementos comuns em ambos os textos, 

dentre as quais destacamos a presença da temática erótica, a eleição de Sócrates como 

principal personagem e a ambientação da narrativa na residência de figuras pertencentes à 

aristocracia ateniense. Do mesmo modo, identificamos características peculiares na escrita de 

cada autor, como a presença de uma doutrina condensada na relação entre Eros e a Filosofia, 

no caso de Platão, e de um texto dotado de elementos cômicos que tange um maior leque de 

assuntos pertencentes ao cotidiano ateniense aristocrático da segunda metade do século V 

a.C., no de Xenofonte.  

 Iniciamos a escrita desta pesquisa com a apreciação do conceito de Paidéia, o 

ideal grego de educação. Elemento constituinte da formação social dos gregos, em geral, e em 

particular dos atenienses, a Paidéia em seus primórdios visava à constituição do cidadão-

guerreiro, cuja areté se convergia no exercício da coragem e no manejo das armas com o 

propósito de capacitar o polítes a lutar em defesa de seu território. Neste aspecto, a formação 

do cidadão em Atenas pouco diferia das outras Cidades-Estado; contudo, a noção de Paidéia 

sofreu alterações ao longo do tempo na medida em que as poleis se desenvolveram e criaram 

instituições que visavam garantir a soberania dos cidadãos sobre as demais camadas da 

sociedade. Todavia, durante o período clássico Atenas vivenciou o apogeu da Democracia, 

regime político que intentava garantir aos cidadãos o direito à isonomia, à isocracia e à 

isegoria. Era considerado cidadão somente o homem adulto nascido de pai ateniense e de mãe 

filha de ateniense, no qual o principio básico do exercício da cidadania se constituía na 
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atividade do cidadão durante as deliberações da Assembleia e na sua participação na guerra. 

Para que tais objetivos fossem alcançados, o processo de formação social deveria garantir-lhes 

tanto a instrução intelectual quanto a física. Objetivava-se com esse processo, a formação de 

um kalokagathos, ou seja, de um homem bom e belo tanto em sua aparência quanto em sua 

conduta. 

 De cunho privado, mas supervisionado pelo Estado, o processo básico de 

formação do jovem cidadão era composto tanto por fundamentos de ordem intelectual, como 

o ensino das letras, da aritmética, a leitura de poesia e lições de música, quanto por atividades 

físicas que incluíam o ensino de equitação, lutas corporais e manejo de armas. Todo este 

transcurso era supervisionado pelo paidagogos, escravo responsável por acompanhar o 

menino da oikia de seu pai até os ginásios e as palestras, por zelar por sua segurança e por 

tutelar sua educação. Após a apreciação da documentação e do debate realizado com a 

historiografia, constatamos que o regime democrático instigou no cidadão uma crescente 

participação nas atividades da Ecclésia, exigindo deste uma necessidade cada vez maior do 

conhecimento, do desenvolvimento de sua oratória e de uma mais intensa integração social.  

 No diálogo Protágoras, o filósofo Platão afirma através do sofista Protágoras que 

finalizado o processo básico de ensino, a polis obrigava os jovens a aprenderem as leis para 

que, vivendo em conformidades com elas, estes fossem capazes de dominarem seus caprichos 

individuais em nome do bem comum (PLATÃO. Protágoras, 326c-e). Neste quesito, os 

elementos básicos constituintes da Paideia deixam de ser insuficientes, já que o paidagogos se 

tratava de um escravo e não possuía conhecimento prático acerca das funções políticas de um 

homem livre. Era então através da companhia de um cidadão adulto socialmente ativo e na 

participação de eventos públicos que o jovem teria condições de aprender a como se 

comportar como um homem livre que visava o bem coletivo e a harmonia da polis. Neste 

sentido, a pederastia praticada de acordo com os limites socialmente impostos ocupava um 
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papel capital no processo pós-educação básica, pois os antigos helenos atribuíam grande 

importância à observação e à imitação dos atos nobres (PLATÃO. Protágoras, 325c-326a), ou 

seja, àquilo que aqui definimos como a pedagogia do bom exemplo. 

 Finalizadas nossas considerações acerca do conceito de Paideia, partimos em 

busca da apreensão do termo Pederastia, que definimos como um relacionamento 

homoerótico praticado pelo erastés e pelo erómenos, cuja finalidade no período clássico era a 

inserção do futuro eupátrida no seio da sociedade ateniense. Entendemos que a pederastia era 

uma prática aceita pela sociedade, desde que o conjunto de regras impostas para sua ação 

fosse respeitado, nas quais destacamos a diferença etária entre as partes, a ausência de coito 

durante sua realização e sua suspensão quando o erómenos deixava de ser imberbe e estivesse 

pronto para servir a polis. O relacionamento homoerótico ateniense foi retratado em diversas 

obras, tanto escritas quanto na cerâmica ática. Como documentação elegemos o diálogo 

Banquete, escrito por Platão em aproximadamente 384 a.C., e o diálogo homônimo de 

Xenofonte, produzido em torno de 380 a.C. 

 Platão e Xenofonte escreveram seus respectivos diálogos no início do século IV 

a.C., época de transição em que despontam ideais individualistas que teriam seu ápice no 

período helenístico. Neste momento, o ímpeto de coletividade vivenciado pelos cidadãos 

durante o período arcaico gradativamente perde força ante seus interesses particulares, 

havendo tanto no diálogo platônico quanto no xenofonteano a preocupação em tentar resgatar 

valores perdidos decorrentes do colapso vivenciado pela polis por seu envolvimento na 

Guerra do Peloponeso. O próprio ato de registrar estes ensinamentos para membros de uma 

sociedade predominantemente oral através da escrita, já é indício das transformações que 

estavam ocorrendo em Atenas. Ambos eram membros da aristocracia e, como tal, defendem 

os ideais de seu grupo social ao produzirem suas obras. Assim como Teógnis, que viu na 

ampliação dos direitos políticos dos cidadãos de Mégara a derrocada dos valores de sua polis, 
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Platão e Xenofonte perfilham que a extensão da cidadania às pessoas despreparadas ameaçava 

os rumos políticos de Atenas, sobretudo com a ascensão do movimento sofístico muito 

procurado por jovens ricos que buscavam a arte da persuasão através de seus discursos. As 

hetaireíai, a relação de philia entre os eupatridai e a pederastia passam a ser instrumentos 

pela busca incessante da propagação dos ideais aristocráticos para que ocorresse a 

manutenção do poder entre os “bem nascidos”. Relacionar-se com um kalokagathos deveria 

garantir ao futuro cidadão uma formação digna por intermédio da introjeção de valores que 

durante o período clássico estavam cessando, sobretudo, durante os anos da guerra e os 

imediatamente após. Os conselhos sobre a importância da sophrosine, do cuidado com os 

falsos amantes e da cautela em relação aos prazeres corporais presentes nestas obras dizem 

também respeito à atenção que o jovem deveria tomar na vida pública: era imprescindível que 

se tivesse moderação em suas decisões políticas, prudência em suas associações e domínio de 

suas paixões em benefício do interesse coletivo. 

 O fato de se utilizarem de figuras públicas para compor os personagens de seus 

diálogos demonstra-nos a intenção pedagógica de nossos autores, pois através da observação 

das atitudes destas o leitor atento poderia, através da mimesis, emular os atos nobres e refletir 

sobre os maus exemplos ali contidos. Com exceção de Sócrates, Platão e Xenofonte não 

compartilham a escolha de seus personagens por motivos que desconhecemos; o importante é 

que independentemente de sua historicidade, estas figuras foram construídas por nossos 

respectivos autores de modo que dão conta do propósito de ilustrar ao leitor quais atitudes 

eram ou não dignas de um kalokagathos. 

 Defendemos que ao utilizar a figura de Sócrates como instrumento de sua doutrina 

filosófica, Platão objetivou demonstrar que o julgamento oferecido ao seu mestre em 399 a.C., 

cuja sentença culminou em sua morte, fora injusto. O mesmo é possível afirmar a respeito da 

obra de Xenofonte, pois compreendemos que embora estivesse ausente de Atenas na ocasião 
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do julgamento de Sócrates, este não concordou com as acusações dirigidas a este por Meleto, 

Anito e Lícon, produzindo seus diálogos socráticos como uma apologia em memória do 

mestre-filósofo. Tanto no symposion ocorrido na casa de Agatão quanto no jantar narrado 

pelo polígrafo, Sócrates figura como exemplo de moderação, de autocontrole, de bom conviva 

e de cidadão dedicado, ou seja, como um verdadeiro kalokagathos. No Banquete de 

Xenofonte há a presença de Autólico que naquela ocasião se tratava de um meirakion, ou seja, 

de um jovem ainda em processo de formação; e em todo o encontro Sócrates se comportou 

diante dos convivas como um exemplo impecável de boa conduta, sendo elogiado por Lícon, 

o pai do jovem (XENOFONTE. Banquete, IX 1). Embora Platão não tenha utilizado nenhum 

meirakion para compor sua lista de personagens, os retratos elaborados por ele e por 

Xenofonte ilustram que de modo algum Sócrates poderia se constituir em um mau exemplo 

para os jovens, sendo estas imagens extremamente opostas àquela apresentada por seus 

acusadores diante os juízes no processo de 399 a.C.   

 Após a análise minuciosa de nossa documentação, constatamos que por mais que 

a pederastia fosse uma prática recorrente em Atenas, havendo indícios desta desde os tempos 

mais remotos, nossos autores não defendem que esta espécie de relacionamento deveria ser 

considerada superior ao relacionamento heteroerótico. Ao contrário, a relação entre Pausânias 

e Agatão, que supostamente teria ultrapassado os limites impostos à pederastia, é mencionada 

em ambos os diálogos enquanto modelo a não ser seguido, enquanto uma desmesura. É 

necessário compreender os diálogos Banquete enquanto construções literárias, como seleções 

de personagens que representam a diversidade de opiniões e de condutas existentes na Atenas 

pós-guerra, na qual os antigos valores da camaradagem guerreira e do bem coletivo estavam 

corrompidos; do contrário, leituras isoladas e despreparadas das obras, sobretudo do mito dos 

Andróginos em Platão, podem levar a conclusões inadvertidas, por exemplo, de que o filósofo 

fosse partidário do amor entre indivíduos do sexo masculino em Atenas em detrimento da 
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relação entre um homem e uma mulher. Uma defesa desta espécie colocaria em risco aquilo 

que Platão e Xenofonte mais buscavam que era o retorno do domínio político às mãos da 

aristocracia, pois ao estimularem a prática sexual e a união entre homens, ameaçariam a 

geração de novos eupátridas em Atenas.  

 Defendemos que a principal contribuição deste trabalho concentra-se em nossa 

leitura diferenciada sobre a importância da temática homoerótica na obra platônica e na 

xenofonteana. Embora Platão parta da relação entre Eros e a prática da Filosofia como meio 

de se obter a Sabedoria, e Xenofonte do princípio de que todas as ações de um homem 

respeitável são dignas de serem lembradas, a opinião destes autores converge no ponto em 

que é a busca pela virtude que deve guiar as ações humanas. Em outras palavras, o eixo 

temático dos dois diálogos intitulados Banquete é a procura pela kalokagathia, mas os dois 

autores trabalham de maneira diferenciada em relação à exposição deste eixo.  

 Se considerarmos o testemunho de Diógenes Laértios acerca da biografia de 

Platão e de Xenofonte, podemos observar que cada um ao seu modo procurou defender que 

Sócrates fora injustamente acusado de corromper a juventude e de não prestar culto aos 

deuses oficiais. Platão acompanhou o mestre filósofo desde o início de sua idade adulta e após 

a morte de Sócrates, passou a escrever textos nos quais a figura do filósofo atua como 

principal veículo de sua doutrina, abordando em cada diálogo uma temática distinta que no 

conjunto da obra acabam por interagir entre si e a culminarem na ideia de que a maior virtude 

obtida pelo homem deve ser a Sabedoria. Preocupado com os rumos que Atenas havia tomado 

após sua derrota na guerra, Platão escreve para a juventude utilizando temas de interesse 

coletivo, no caso do Banquete a temática erótica, a fim de despertar nesta o interesse pela 

prática da Filosofia, que segundo seu pensamento era o único meio de obtenção da verdadeira 

Virtude. Xenofonte em seu diálogo homônimo, ao contrário de Platão que condensa suas 

reflexões nas ações de Eros sobre a humanidade, toma frente de diversas temáticas, mas 
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visando também a reflexão acerca da prática do Bem. Como sabemos, Xenofonte tem uma 

obra menos extensa que a de Platão por ter se dedicado ao longo dos anos à prática militar, 

diferentemente do filósofo que na maior parte de sua vida permaneceu em sua polis natal a 

serviço da Filosofia.  

 Reforçamos que em nenhum dos textos existe a afirmação de que o casamento ou 

a relação sexual com as hetairai ou com mulheres de outros grupos sociais devessem ser 

impraticados em detrimento do sexo entre homens. Ao contrário, tanto Platão quanto 

Xenofonte aconselham demasiadamente o exercício da sophrosine em relação aos belos 

rapazes e a atenção aos estratagemas de Eros originado pela Afrodite Pandâmia, ainda que os 

autores não cheguem ao um consenso no tocante se existiam duas Afrodite ou se seria apenas 

uma com duas naturezas distintas. O estímulo pela união entre erastés e erómenos é de caráter 

político pedagógico, não sexual. Inferimos que se Platão e Xenofonte aconselham o controle 

sobre os impulsos e sobre as relações dignas de serem realizadas por um kalokagathos é que 

havia aqueles que se rendiam ao descontrole, ferindo os preceitos que para os nossos autores 

deveriam ser considerados. Contudo, notamos que estes conselhos dizem respeito ao 

comportamento e não à atração. Entendemos que a prática é possível de ser controlada através 

de leis e de regras sociais, mas não o desejo. Defendemos que dispostos desse discernimento, 

Platão e Xenofonte transmitem através da escrita seus respectivos juízos acerca desta do 

relacionamento pederástico em voga no seu tempo, objetivando o resgate de uma conduta do 

passado no qual o companheirismo e o interesse da comunidade deveriam se sobressair 

perante as ambições individuais. 

 Finalizamos nosso trabalho com o desejo de que esta Tese possa instigar outros 

pesquisadores a buscarem respostas para questões ainda não respondidas em nosso texto. A 

temática homoerótica em Atenas, especialmente a masculina da qual mais dispomos de 

registros, é um campo muito rico e plausível de diversos outros estudos.  



BIBLIOGRAFIA 

 

A - Documentação Textual 

ANDOCIDES. Discours. Trad: Georges Dalmeyda. Paris: Les Belles Lettres, 1930. 

ANTHOLOGIE GRECQUE. Tome II, Livre V. Trad: P. Waltz. Paris: Les Belles Lettres, 
2002. 

ARISTÓFANES. Las Ranas. Trad: José García López. Múrcia: Universidade de Múrcia, 
1993. 

ARISTOPHANE. Oeuvres – Tome I: Les Acharniens. Trad: Hilaire Van Daele. Paris: Les 
Belles Lettres, 1960. 

_______________. Oeuvres – Tome II: Les Guêpes. – La Paix. Trad: Trad: Hilaire Van 
Daele. Paris: Les Belles Lettres, 2002. 

_______________. Oeuvres – Tome IV: Les Thesmophories. - Les Grenouilles. Trad: 
Hilaire Van Daele. Paris: Les Belles Lettres, 2002. 

_______________. Oeuvres – Tome V: L'Assemblée des Femmes. - Ploutos. Trad: Hilaire 
Van Daele. Paris: Les Belles Lettres, 2002. 

 

ARISTOTE. Les Parties des Animaux. Trad. P. Louis. Paris: Les Belles Lettres, 2002.  

__________. Poétique. Trad: J. Hardy. Paris: Les Belles Lettres, 1995. 

ARISTOTLE. The Athenian Constitution. The Eudemian Ethics. On Virtues and Vices. 
Trad: H. Rackham. Cambridge/ London: Harvard University Press/ William Heinemann, 
1935.  

ASCLEPIADES DE SAMOS. Epigramas Y Fragmentos. Trad: Luis Arturo Guichard. 
Berna/Oxford/New York: Peter Lang, 2004.  

ATENEU. Les Deipnosophistes. Trad. A. M ; Desrousseaux et Charles Astruc. Paris: Les 
Belles Lettres, 2002.   

DIODORUS SICULUS. Library of History. Vol. VI. Trad: C. H. Oldfather. Cambridge/ 
London: Harvard University Press/ William Heinemann, 1989.  

DIOGENES LAERTIUS. Lives of Eminent Philosophers. Vol. 1 (Books I-V). Trad: Robert 
Drew Hicks. Cambridge/ London: Harvard University Press/ William Heinemann, 1925.  

DIOGENES LAERTIUS. Lives of Eminent Philosophers. Vol. 2 (Books VI-X). Trad: 
Robert Drew Hicks. Cambridge/ London: Harvard University Press/ William Heinemann, 
1925.  

DIÔGENES LAÊRTIOS. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Trad: Mário da Gama 
Kury. Brasília: Universidade de Brasília, 2008. 

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/R9S4AN8N13L53YY4F1FYFSHR722QPCV4KHJ6HXTJ8Y14EAU3YA-85708?func=service&doc_number=001638802&line_number=0017&service_type=TAG%22);


217 
 

ESQUINES. Discursos – Cartas. Trad: José Miguel García Ruiz. Madrid: Ediciones 
Clásicas, 2000.  

EUPOLIS. Fragments. Trad: Ian C. Storey. Cambridge/ London: Harvard University 
Press/ William Heinemann, 2011. 

JENOFONTE. Anábasis. Trad: Ramón Bach Pellicer. Madrid: Gredos, 2001. p.7-37. 

PETRONE. Le Satiricon. Trad: A. Ernout. Paris: Les Belles Lettres, 1923. 

PLATÃO. A República. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 2004. 

________. Fedro. Trad. Pinharanda Gomes. Lisboa: Guimarães Editores.  

________. Lísis. Trad: Francisco de Oliveira. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1995.  

________. O Banquete. Trad: J. Cavalcante de Souza. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1995.  

PLATON. Cratyle. Trad: Louis Méridier. Paris: Belles Lettres, 1989. 

_________. Gorgias - Ménon. Trad: Alfred Croiset. Paris: Les Belles Lettres, 2002. 

_________. La République. Trad: Émile Chambry. Paris: Belles Lettres, 1949. 

________. Le Banquet. Trad: Léon Robin. Paris: Les Belles Lettres, 1951. 

________. Lysis. Trad: Alfred Croiset. Paris: Les Belles Lettres, 1956. 

________. Phédon. Trad: P. Vicaire. Paris: Les Belles Lettres, 2002. 

________. Phèdre. Trad: Léon Robin. Paris: Les Belles Lettres, 1947. 

________. Protagoras. Trad: A Croiset. Paris: Les Belles Lettres, 2002. 

PLUTARQUE. Vies. Tome III - Périclès-Fabius Maximus; Alcibiade-Coriolan. Trad: 
Robert Flacelière. Paris: Les Belles Lettres, 1969. 

PLUTARQUE. Vies. Tome VI - Pyrrhos-Marius. Lysandre-Sylla. Trad: Robert Flacelière. 
Paris: Les Belles Lettres, 2003. 

THEÓGNIS. Poemes Élégiaques. Trad: Jean Carrière. Paris: Les Belles Lettres, 2003. 

XENOFONTE. Banquete – Apologia de Sócrates. Trad: Ana Elias Pinheiro. Coimba: 
Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 2008. 

XENOPHON. Memorabilia. Oeconomicus. Symposium. Apology. Trad: E. C. Marchant 
and O. J. Todd Cambridge/ London: Harvard University Press/ William Heinemann, 1997. 

XÉNOPHON. Anabase. Tome I: Livres I-III. Trad: P. Masqueray. Paris: Les Belles 
Lettres, 2009. 

___________. Anabase. Tome II: Livres IV-VII. Trad: P. Masqueray. Paris: Les Belles 
Lettres, 2009. 

___________. Économique. Trad: P. Chantraine. Paris: Les Belles Lettres, 2003. 



218 
 

____________. Hélleniques. Tome I: Livres I-III. Trad: J. Hatzfeld. Paris: Les Belles 
Lettres, 1965. 

____________. Hélleniques. Tome II: Livres IV-VII. Trad: J. Hatzfeld. Paris: Les Belles 
Lettres, 2003. 

___________. Le Banquet – Apologie de Socrate. Trad: François Ollier. Paris: Les Belles 
Lettres, 2002. 

___________. Mémorables. Livre I. Trad: Louis-Andre Dorion. Paris: Les Belles Lettres, 
2000. 

___________. Mémorables. Livres II-III. Trad: Louis-Andre Dorion. Paris: Les Belles 
Lettres, 2011. 

___________. Mémorables. Livres IV. Trad: Louis-Andre Dorion. Paris: Les Belles 
Lettres, 2011. 

 

B – Obras de Referência 

CEIA, Carlos. E-Dicionário de Termos Literários. Disponível em: http://www.edtl.com.pt. 
Acessado em GRIMAL, Pierre. Dicionário da mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1992. 21/09/2012. 

LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (orgs). In: Dicionário Temático do Ocidente 
Medieval. Bauru: EDUSC, 2002. 

LIDDEL, Henry George; SCOTT, Robert. A Greek-English Lexicon. Perseus Digital 
Library. Disponível em http://www.perseus.tufts.edu/hopper/. 03/08/2011. 

SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. 
São Paulo: Contexto, 2005.  

 

C - Obras Gerais 

ALBERTI, Verena. O Riso e o Risível: na História do Pensamento. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999. 

AMIRALIAN, Maria Lúcia Toledo Moraes. Compreendendo o Cego: uma visão 
psicanalítica da cegueira por meios de desenhos-estórias. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
1997. 

ANDERSON, John Kinloch. Xenophon. New York: Bristol Classical Press, 2001. 

ANDRADE, Marta Mega de. O público, o privado e o espaço doméstico. In: __________A 
Vida Comum: Espaço, Cotidiano e Cidade na Atenas Clássica. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002. p. 93 – 114. 

ARAÚJO, Maria Luiza Macedo de. A construção histórica da sexualidade. In: RIBEIRO, 
Marcos (org.) O Prazer e o Pensar. São Paulo: Gente, 1999. p. 13 – 35. 

http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100897220&fa=author&Person_ID=1004&PublisherGCOICode=22510
http://www.edtl.com.pt/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=617&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Kinloch+Anderson%22&sa=X&ei=XDV_UKP2Donk0gH4hoDYCw&ved=0CDEQ9AgwAA


219 
 

AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. São 
Paulo: Perspectiva, 2011.  

AUGUSTO, Maria das Graças de Moraes. Le sourire du philosophe et ler ire du poète: 
vérité et méchanceté au livre V de la République. In: DESCLOS, Marie-Laurence (Org.). 
Le rire des Grecs: Anthropologie du rire en Grèce ancienne. Grenoble, Jérôme Million, 
2000. p. 293-308. 

BABELON, Jean. Alcibiade: 450-404 avant J. -C. Paris: Payot, 1935. 

BACZKO, Bronislaw. Imaginação Social. In: Enciclopédia Einaudi. Porto: Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, 1996. v. 5, p. 296 – 331. 

BAKHTIN, Mikhail. Introdução; Rabelais e a História do Riso; O Banquete em Rabelais. 
In: _____________. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 
Rabelais. São Paulo: Hucitec; Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 1999. p.1-50; 51-
122; 243-264. 

BARBO, Daniel. O Triunfo do Falo: Homoerotismo, Dominação, Ética e Política na 
Atenas Clássica. Rio de Janeiro: E-papers, 2008. 

BARROS, Gilda Naécia Maciel de Barros. O corpo na filosofia de Platão. In: __________. 
A Mulher Grega e Estudos Helênicos. Londrina: Editora da Universidade de Londrina, 
1997. p 65 – 77. 

BARROS, José D’Assunção. História Comparada – Um novo modo de ver e fazer a 
História. Revista de História Comparada. Rio de Janeiro, V. 1 (1) p. 1-30, 2007. 
Disponível em: http://www.hcomparada.ifcs.ufrj.br/revistahc/vol1-n1-
jun2007/mododever.pdf. Acessado em: 04/10/2008.  

BARTHES, Roland. Da história ao real. In: __________. O rumor da língua. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. p. 163-198. 

BENJAMIN, Walter. O narrador – Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: 
________. Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre Literatura e História da 
Cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 197 – 221. 

BERGSON, Henri. O Riso: Ensaio Sobre a Significação da Comicidade. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

BERNARDET, Jean-Claude. Ser ou não ser não é a questão. In: PINSKY, Jaime (Org). 12 
Faces do Preconceito. São Paulo: Contexto, 2000. p 29 – 35. 

BINI, Edson. Platão: sua obra. In: PLATÃO. Diálogos III – Fedro, Eutífron, Apologia de 
Sócrates, Críton, Fédon. Bauru: EDIPRO, 2008. p. 15-27. 

BITTENCOURT, Renato Nunes. Dionisismo: imanência e afirmação da vida indestrutível. 
Antiguidade Clássica. V.6 (2) p. 107-122. 2010. Disponível 
em: http://www.antiguidadeclassica.com/reac/index.php/reac/article/download/250/248 
Acessado em: 14/12/2012. 

BLOCH, Marc. Introdução à História. Europa-América, 1989. 

http://www.hcomparada.ifcs.ufrj.br/revistahc/vol1-n1-jun2007/mododever.pdf
http://www.hcomparada.ifcs.ufrj.br/revistahc/vol1-n1-jun2007/mododever.pdf
http://www.antiguidadeclassica.com/reac/index.php/reac/article/download/250/248


220 
 

BOEHRINGER, Sandra. L’homosexualité féminine dans l’Antiquité grecque et romaine. 
Paris: Les Belles Lettes, 2007. 

BOSANQUET, Bernard. Xenophon's Memorabilia of Socrates. International Journal of 
Ethics. Philadelphia, V. 15 (4) p. 432-443, 1905. Disponível 
em: http://www.jstor.org/stable/2378132. Acessado em 30/09/2008. 

BOUVIER, David. Platon et les poètes comiques: peut-on rire de la mort de Socrate? In: 
DESCLOS, Marie-Laurence (Org.). Le rire des Grecs: Anthropologie du rire en Grèce 
ancienne. Grenoble, Jérôme Million, 2000. p. 425-440. 

BOWDER, Diana. Quem foi quem na Grécia Antiga. São Paulo: Círculo do Livro, 1982. 

BOWIE, Ewen. The Theognidea: a step towards a collection of fragments? In: MOST, 
Glenn W. (org.) Collecting Fragments/Fragmente Sammeln. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1997. p. 53-66. 

BRANCO, Lúcia Castello. O que é erotismo. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

BRAIT, Beth. A Personagem. São Paulo: Ática, 2006. 

BREMMER, Jan. Gods. In:______________. Greek Religion. Oxford: Oxford University 
Press, 1994. p. 11 – 26. 

______________. Pederastia Grega e Homossexualismo Moderno. In: BREMER, Jan. 
(org.) De Safo a Sade: Momentos na História da Sexualidade. Campinas: Papirus, 1995. p 
11 – 28. 

_______________. Piadas, comediógrafos e livros de piadas na cultura grega. In: 
BREMMER, Jan; ROODENBURG, Hernan (orgs.). Uma História Cultural do Humor. Rio 
de Janeiro: Record, 2000. p. 27-50. 

CALAME, Claude. Eros entre los hombres: la polis e Coda elegíaca. Eros educador. In: 
_________.  Eros en la Antigua Grecia. Madrid: Akal, 2002. p. 95 – 114; 205 – 208. 

_________. Masks of authority: fiction and pragmatics in ancient Greek poetics. New 
York: Cornell University Press, 2005. 

CAMBIANO, Giuseppe. Tornar-se Homem. In: VERNANT, Jean-Pierre (org.). O Homem 
Grego. Lisboa: Presença, 1994. p. 75-101.  

CANFORA, Luciano. O Cidadão. In: VERNANT, Jean-Pierre (org.). O Homem Grego. 
Lisboa: Presença, 1994. p. 103-129. 

CANTARELLA, Eva. Greece. In: ____________. Bisexuality in the Ancient World. New 
Heaven: Yale University Press, 2002. p. 01-93. 

CARDOSO, Ciro Flamarion S. A Cidade-Estado Antiga. São Paulo: Ática, 1987.  

CERQUEIRA, Fábio Vergara. Música e Gênero no Banquete: o registro da iconografia 
ática e dos textos antigos (séc. VI-V a.C.). In: BUSTAMANTE, Regina Maria da Cunha; 
LESSA, Fábio de Souza (orgs.). Memória & Festa. Rio de Janeiro: Mauad, 2005. P. 37-47. 

http://www.jstor.org/stable/2378132.%20Acessado%20em%2030/09/2008


221 
 

COBET, Carel Gabriel. Commentatio, Qua Continetur Prosopographia Xenophontea. 
Leiden: Samuel et Joannem Luchtmans, 1836. Disponível em: http://bit.ly/PS9pmf  
Acessado em 31/08/2012. 

CONTALDO, Silvia Maria. O Banquete. In: FERREIRA, Amauri Carlos MARQUES, 
Haroldo (org.). Os Gregos. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. p. 127 – 139.  

COSTA, Jurandir Freire. A Inocência e o Vício: estudos sobre homoerotismo. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2002.  

COULON, Victor. Introduction. In: ARISTOPHANE. Oeuvres – Les Acharniens. Trad: 
Hilaire Van Daele. Paris: Les Belles Lettres, 1960. p. I – XXXII. 

CULLER, Jonathan. Teoria Literária: uma introdução. São Paulo: Beca, 1999. 

CUNHA, Maria Clementina Pereira. Apresentação. In: ____________(Org.). Carnavais e 
outras f(r)estas. Campinas: Editora da Unicamp; Cecult, 2002. p. 11-26. 

DAELE, Hilaire Van. Notice. In: ARISTOPHANE. Oeuvres – Les Acharniens. Trad: 
Hilaire Van Daele.Paris: Les Belles Lettres, 1960. p. 145 – 157. 

DAMASCENO, Sílvia. A relação possível entre a Guerra e o riso. Calíope: Presença 
Clássica. Rio de Janeiro, V.3, p. 44 - 52, 2005. 

DAVIDSON, James. The Greeks and Greek Love. A Radical Reappraisal of 
Homosexuality in Ancient Greece. London: Weidenfeld & Nicolson, 2007. 

DAVIES, A. M. A poesia lírica e de outros gêneros. In: FINLEY, Moses I. (Org). O 
legado da Grécia: uma nova avaliação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 
p.111-142. 
DELIBES, Fernando Souto.  Hermogenes Socraticus. Faventia. Barcelona, 21/2, p.57-64, 
1999. Disponível em http://bit.ly/TvLEpr. Acessado em 28/06/2012. 

________________. La Figura de Sócrates em Jenofonte. Tese de Doutorado defendida na 
Faculdade de Filologia Clássica da Universidade Complutense de Madri. Madri: 2000. 

DESCLOS, Marie-Laurence. Le rire comme conduite de vie: l’Ésope de Platon. In: 
________________(Org.). Le rire des Grecs: Anthropologie du rire en Grèce ancienne. 
Grenoble, Jérôme Million, 2000. p.441-458. 

DETIENNE, Marcel. Comparar o Incomparável. São Paulo: Idéias & Letras, 2004. 

DONALDSON, Stephen. Ephebophilia. In: DYNES, Wayne (org). Encyclopedia of 
Homosexuality. New Jersey: Garland, 1990, v.1. p.361-363. 

DOVER, Kenneth James. A Homossexualidade na Grécia Antiga. São Paulo: Nova 
Alexandria, 1994.  

DUBOIS, Page. The Homoerotics of the "Phaedrus". Pacific Coast Philology. New York, 
V. 17, (1/2) p. 9-15, 1982. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1316389. Acessado 
em 30/09/2008. 

DUBY, Georges. Introdução. In: Amor e Sexualidade no Ocidente. Porto Alegre: L&PM, 
1992. p. 7-12. 

http://bit.ly/PS9pmf
http://www.jstor.org/stable/1316389


222 
 

DUVIGNAUD, Jean. Comentário. In: _______________. Festas e Civilizações. Fortaleza: 
Edições Universidade Federal do Ceará; Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. P. 211-
233. 

_________________. Prefácio. In: HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São 
Paulo: Vértice, 1990. 

ECO, Umberto. Los marcos de la “libertad” cómica. In: ECO, Umberto (et all.). Carnaval. 
México: Fondo de Cultura Económia, 1989. p.9-20. 

EIRE, Antonio Lopez. À propôs des mots pour exprimer l’idée de “rire” em grec ancien. 
In: DESCLOS, Marie-Laurence (Org.). Le rire des Grecs: Anthropologie du rire en Grèce 
ancienne. Grenoble, Jérôme Million, 2000. p. 13-44. 

ENGEL, Magali. História e Sexualidade. In: CARDOSO, Ciro Flamarion VAINFAS, 
Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1997. p. 297 – 311. 

EVOLA, Julius. Eros and the Mysteries of Love: the Metaphysis of Sex. New York: Inner 
Traditions International, 1991. 

FALCON, Francisco. História das Idéias. In: CARDOSO, Ciro Flamarion VAINFAS, 
Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1997. p. 91 – 125. 

FERNANDES, Tânia Martins Santos. O discurso amoroso em O Banquete, de Xenofonte. 
Rio de Janeiro: UFRJ/FL, 2004. 116 p. Tese (Doutorado) – UFRJ/ Faculdade de Letras/ 
Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas, 2004. 

FEHR, Burkhard. Entertainers at the Symposion: The Akletoi in the Archaic Period. In: 
MURRAY, Oswyn (Org.). Sympotica: a symposium on the Symposion. New York: Oxford 
University Press, 1999. p.185-195. 

FERREIRA, José Ribeiro. Educação em Esparta e em Atenas: dois métodos e dois 
paradigmas. In: FIALHO, Maria do Céu; LEÃO, Delfim Ferreira; FERREIRA, José 
Ribeiro. Paideia e Cidadania na Grécia Antiga. Coimbra: Ariadne, 2006. p. 11-34. 

FERREIRA, José Ribeiro; LEÃO, Delfim Ferreira. Péricles. In: _____________________. 
Dez grandes estrategistas atenienses.  Lisboa: Setenta, 2010. P.183-207. 

FIELD, Syd. Personagem; Construindo um Personagem; Criação de um Personagem. In: 
__________. Manual do Roteiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.18-24; 25-33; 34-46. 

FIGUEIRA, Thomas; NAGY, Gregory (orgs.). Theognis of Megara: Poetry and the Polis. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985. 

FINKELBERG, Margalit. Plato's Language of Love and the Female. The Harvard 
Theological Review. Boston, V. 90 (3) p. 231-261, 1997. Disponível 
em: http://www.jstor.org/stable/1509948. Acessado em 30/09/2008. 

FISHER, Nick R. E. Hybris: A Study in the Values of Honour and Shame in Anciente 
Greece. Oxford: Aris & Phillips, 1992. 

http://www.jstor.org/stable/1509948


223 
 

FLACELIÈRE, Robert. A Vida Quotidiana dos Gregos no Século de Péricles. Lisboa: 
Livros do Brasil, S/D.  

___________________. L’amour em Grèce. Paris: Hachette, 1971. 

FLORENZANO, Maria Beatriz Borba. Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga. São 
Paulo: Atual, 2004. 

_______________. O Mundo Antigo: Economia e Sociedade (Grécia e Roma).  São Paulo: 
Brasiliense, 1986. 

FLORES, Moacyr. Amor e sexualidade na Grécia Antiga. In: ______________ (org.). 
Mundo Greco-Romano: o sagrado e o profano. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. P. 141-
152. 

FORNIS, César. Las causas de la guerra: un análisis tucidídeo. In:____________. Grecia 
exhausta: Ensayo sobre la guerra de Corinto. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 2008. 
p. 32-86. 

FRANCO JR., Hilário. Introdução. In: __________. Cocanha. A história de um país 
imaginário. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 15-23. 

FRITZ, K. Von. Antisthenes und Sokrates in Xenophons Symposium. Rheinisches 
Museum. Köln, V.84, 19-45, 1935. 

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Loyola, 1998. 

________________. História da Sexualidade II: O Uso dos Prazeres. Rio de Janeiro: 
Graal, 2003.  

GARCÍA GUAL, Carlos. Introducción. In: JENOFONTE. Anábasis. Trad: Ramón Bach 
Pellicer. Madrid: Gredos, 2001. p.7-37. 

GARCÍA LÓPEZ, José. Comentário. In: ARISTÓFANES. Las Ranas. Trad: José García 
López. Murcia: Universidad de Murcia, 1993. p.61-220. 

GARNSEY, Peter. Alimentação e Sociedade na Antiguidade Clássica: aspectos materiais 
e simbólicos dos alimentos. Lisboa: Replicação, 2002.  

GEARY, Patrick. Memória. In: LE GOFF, Jaccques. SCHMITT; Jean-Claude. (orgs.). 
Dicionário Temático do Ocidente Medieval. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. 
p. 167-181. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas, Sinas. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

GLOTZ, Gustave. La Cité Grecque. Paris: Renaissance du livre, 1928. 

GOLDEN, Mark. Children and Childhood in Classical Athens. London: Johns Hopkins, 
1993. 

GOLDHILL, Simon. Amor, Sexo e Tragédia: Como os gregos e romanos influenciam 
nossas vidas até hoje. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.  



224 
 

GONDAR, Jô. Lembrar e esquecer: desejo da memória. In: COSTA, Icléia T. M; 
GONDAR, Jô (org.). Memória e Espaço. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2000. p. 35 -43. 

GONZÁLEZ DE TOBIA, Ana Maria. Humanismo: Clave Para Interpretar Identidad, 
Pertenencia Y Ciudadanía Mundial. In: __________. (ed.). Los Griegos: Otros e Nosotros. 
La Plata: Al Margen, 2001. p.89-102. 

GOTTLIEB, Anthony. Sócrates: o mártir da Filosofia. São Paulo: UNESP, 1999. 

GRIMAL, Pierre. O Teatro Antigo. Lisboa: Setenta, 1978.  

GUARINELLO, Norberto Luiz. Festa, Trabalho e Cotidiano. In: JANCSÓ, István; 
KANTOR, Iris (Orgs.). Festa: Cultura & Sociabilidade na América Portuguesa. São 
Paulo: Hucitec; Editora da Universidade de São Paulo; Imprensa Oficial, 2001. v.2. p.969-
975. 

______________.Prefácio à Edição Brasileira. In: VRISSIMTZIS, Nikos A. Pederastia. 
Amor, Sexo & Casamento na Grécia Antiga. São Paulo: Odysseus, 2002. p. 7-10. 

GUIMARÃES NETO, Edson Moreira. Educação Feminina, Prazer e Poder em Atenas 
(Séculos VI-IV a.C). Phoînix. Rio de Janeiro, V. 17(2), p.51-81 2001. Disponível 
em http://www.revistaphoinix.com/phoinix20112/artigo004_edsonneto.pdf. Acessado em 
15/03/2012.  

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. 

HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). 
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 
103 – 133. 

HALLETT, Judith; SKINNER, Marilyn B. Roman Sexualities. New Jersey: Princeton 
University Press, 1997.  

HALPERIN, David M. One Hundred years of homosexuality: and other essays on Greek 
love. New York: Routledge, 2008. 

_________________. Préface. In: BOEHRINGER, Sandra. L’homosexualité féminine dans 
l’Antiquité grecque et romaine. Paris: Les Belles Lettes, 2007. p. 9-16. 

HARRISON, Ernest. Studies in Theognis: together with a text of the poems. Whitefish: 
Kessinger Publishing, 2010. 

HUSS, Bernhard. The Dancing Sokrates and the Laughing Xenophon, or the Other 
“Symposium”. The American Journal of Philology. Maryland, V. 120 (3) p. 381-409, 
1999. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1562118. Acessado em: 04/05/2010. 

IVANOV, Vyacheslav V. La Teoria Semiotica del Carnaval como la inversión de opuestos 
bipolares. In: ECO, Umberto (et all.). Carnaval. México: Fondo de Cultura Económia, 
1989. p.21-47. 

JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: Formação do Homem Grego. São Paulo: Martins 
Fontes, 1986. 

http://www.revistaphoinix.com/phoinix20112/artigo004_edsonneto.pdf
http://www.jstor.org/stable/1562118


225 
 

JOHNSON, Marguerite; RYAN, Terry. Sexuality in Greek and Roman Society and 
Literature. London; New York: Routledge, 2006. 

KAGAN, Donald. A Guerra do Peloponeso: Novas perspectivas sobre o mais trágico 
confronto da Grécia Antiga. Rio de Janeiro: Record, 2006. 

KIERKEGAARD, Søren Aabye. O Conceito de Ironia Constantemente Referido a 
Sócrates. Petrópolis: Editora Vozes, 1991. 

KONSTAN, David. A Cidade Clássica. In: ______________. A Amizade no Mundo 
Clássico. São Paulo: Odysseus, 2005.  p.35 – 75.  

KURY, Mário da Gama. Introdução. In: ARISTÓFANES. As Nuvens - Só para Mulheres - 
Um deus chamado Dinheiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. p.7 – 10. 

LAPLANTINE, François; TRINDADE, Liana. O que é Imaginário? São Paulo: 
Brasiliense, 1997.  

LARAIA, Roque. Cultura: Um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Jahar, 1989.  

LAURIN, Joseph R. Homosexuality in Ancient Athens. Victoria: Trafford, 2005. 

LE GOFF, Jacques. Memória. In: ____________. História e Memória. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 1996. p. 423 – 483. 

_______________; TRUONG, Nicolas. O corpo como metáfora. In: ____________. Uma 
História do Corpo na Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 155 – 
177. 

LEAR, Andrew. The Pederastic Elegies and the authorship of the Theognidea. Classical 
Quarterly. Cambridge, V. 61(2) p.378-393, 2011. 

LEÃO, Delfim Ferreira. Matéria religiosa: processos de impiedade (asebeia). FLUC 
Secção de Estudos Clássicos - Artigos em Livros de Actas. Coimbra, V.1, p.1-32, 2004. 
Disponível em 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/2569/1/PDF_Leao_Asebeia.pdf. Acessado em 
12/12/2012. 
LEMOS, Carlos de Almeida. Antístenes de Atenas ou Sobre o prazer da linguagem (Perí 
Tēs toû Lógou Kháritos). Tese de Doutorado defendido no Programa de Pós-graduação em 
Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007.     

LESKY, Albin. História da Literatura Grega. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1995.  

LESSA, Fábio de Souza. Corpo e Cidadania em Atenas Clássica. In: BUSTAMANTE, 
Regina Maria da Cunha; LESSA, Fábio de Souza; THEML, Neyde. (orgs.) Olhares do 
Corpo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. p. 48 – 55. 

___________. Corpo, esporte e masculinidade em Atenas. Phoînix. Rio de Janeiro, V. 10, 
p. 111 – 132, 2004. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/2569/1/PDF_Leao_Asebeia.pdf


226 
 

____________. Mulheres de Atenas: Melissa do Geneceu à Agorá. Rio de Janeiro: 
Laboratório de História Antiga – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2001. 

____________. O Feminino em Atenas. Rio de Janeiro: Mauad, 2004. 

LICHT, Hans. Sexual Life in Ancient Greece. London: Routledge, 1956. 

LIMA, Alexandre Carneiro Cerqueira. Cultura Popular em Atenas no V Século a.C. Rio de 
Janeiro: 7 Letras, 2000. 

_____________. Olhares do corpo híbrido e metamorfoseado. In: BUSTAMANTE, 
Regina Maria da Cunha; LESSA, Fábio de Souza; THEML, Neyde. (orgs.) Olhares do 
Corpo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. p. 11 – 17. 

_____________. Ritos e festas em Corinto arcaica. Rio de Janeiro: Apicuri, 2010. 

LOMBARDO, Giovanni. A Estética da Antiguidade Clássica. Lisboa: Estampa, 2003. 

LÓPEZ, José García. Comentario. In: ARISTÓFANES. Las Ranas. Trad: José García 
López. Múrcia: Editora da Universidade de Múrcia, 1993. p. 61-220. 

LORAUX, Nicole. Elogio do Anacronismo. In: NOVAES, Adauto (org.). Tempo e 
História. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 57 – 70. 

______________. La Guerra Civil em Atenas: la política entre la sombra y la utopia. 
Madrid: Akal, 2008. 

LUDWIG, Paul W. Eros and Polis: Desire and Community in Greek Political Theory. 
Cambridge: Cambridge University, 2002.MARR, J. L.; RHODES, Peter John. The “Old 
Oligarch”: the Constitution of the Athenians attributed to Xenophon. Oxford: Aris and 
Phillips Classical Texts, 2008. 

MARROU, Henri Irénée. Educação e retórica. In: FINLEY, Moses I. (Org). O legado da 
Grécia: uma nova avaliação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 211 – 
228. 

_______________. Da Pederastia Como Educação. In: _________. História da Educação 
na Antiguidade. São Paulo: EPU, 1990. p. 51 – 65. 

MARTINS, Pedro Ribeiro. O Autor da Constituição dos Atenienses. In: PSEUDO-
XENOFONTE. A Constituição dos Atenienses. Trad: Pedro Ribeiro Martins. Coimbra: 
Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 2011. p.15-34. 

MAZEL, Jacques. As Metamorfoses de Eros. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

MCCOY, Marina. Platão e a Retórica de Filósofos e Sofistas. São Paulo: Madras, 2010. 

MINOIS, Georges. A humanização do riso pelos filósofos gregos: da ironia socrática à 
zombaria de Luciano. In: ____________. História do Riso e do Escárnio. São Paulo, 
UNESP, 2003. p. 49-76. 

MOSSÉ, Claude. As instituições políticas de Atenas nos sécs. V e IV. In: ___________. As 
Instituições Gregas. Lisboa: Edições 70, 1985. p 49 – 77. 



227 
 

_____________. Dicionário da Civilização Grega. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

_____________. O Cidadão na Grécia Antiga. Lisboa: Edições 70, 1993. 

_____________. O Processo de Sócrates. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.  

_____________. Péricles: o inventor da democracia. São Paulo: Estação Liberdade, 2008. 

MUELLER, Gustav. Approach to Socrates. International Journal of Ethics. Chicago, V. 
43(4) p. 429-439, 1933. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2377815. Acessado em 
30/09/2008.  

MUNIZ, Fernando. Sócrates e o prazer. Phoînix. Rio de Janeiro, V.8, p. 162-169, 2002. 

MURRAY, Gilbert. Aristophanes: a study. New York: Oxford University Press, 1933. 

MURRAY, Oswyn. O homem e as formas da sociabilidade. In: VERNANT, Jean-Pierre 
(org.). O Homem Grego. Lisboa: Presença, 1994. p. 199-228.  

________________. Sympotic History. In: MURRAY, Oswyn (Org.). Sympotica: a 
symposium on the Symposion. New York: Oxford University Press, 1999. p.3-13. 

NAILS, Debra. The People of Plato: A Prosopography of Plato and Other Socratics. 
Indianopolis: Hackett, 2002.  

NARCY, Michel. Le comique, l’ironie, Socrate. In: DESCLOS, Marie-Laurence (Org.). Le 
rire des Grecs: Anthropologie du rire en Grèce ancienne. Grenoble, Jérôme Million, 2000. 
p. 283-292. 

NORA, Pierre. Entre Memória e História: A Problemática dos Lugares. In: Projeto 
História. São Paulo, V. 10, p. 07 - 28, 1993.  

NOTOPOULOS, James A. The Name of Plato. Classical Philology. Chicago, V. 34 (2) p. 
135-145, 1939. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/264825. Acessado em 
24/11/2011. 

OLIVEIRA, Francisco de. Introdução. In: PLATÃO. Lísis. Brasília: Editora Universidade 
de Brasília, 1995. p. 09 – 32. 

OLLIER, François. Notice. In: XÉNOPHON. Le Banquet, Apologie de Socrate. Trad: 
François Ollier. Paris: Les Belles Lettres, 2002. P. 7-36. 

ONELLEY, Glória Braga. A Caricatura de Sócrates em As Nuvens. Calíope: Presença 
Clássica.  Rio de Janeiro, V.13, p. 53-59 2005.  Disponível 
em: http://www.letras.ufrj.br/pgclassicas/files/upload/caliope13.pdf. Acessado em: 
13/05/2007. 

_________________. A ideologia aristocrática nos Theognidea. Niterói: Eduff, 2009.  

_________________.  A função da Poesia Teognídea. Calíope: Presença Clássica.  Rio de 
Janeiro, V.15, p. 64-71 2006.  Disponível 
em: http://www.letras.ufrj.br/pgclassicas/files/upload/caliope15.pdf. Acessado em: 
25/10/2012. 

http://www.jstor.org/stable/2377815
http://www.jstor.org/stable/264825
http://www.letras.ufrj.br/pgclassicas/files/upload/caliope13.pdf
http://www.letras.ufrj.br/pgclassicas/files/upload/caliope15.pdf


228 
 

PANTEL, Pauline Schmitt. Hommes Illustres: mœurs et politique à Athèns au Ve. siècle. 
Paris: Éditions Flammarion, 2009. 

___________. La Cité au Banquet: histoire de repas publics dans les cités grecques. 
Roma: École Française de Rome, 1997. 

PAVIANI, Jaime. Filosofia e Método em Platão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001. 

PELLIZER, Ezio. Formes du rire em Grèce antique. In: DESCLOS, Marie-Laurence 
(Org.). Le rire des Grecs: Anthropologie du rire en Grèce ancienne. Grenoble, Jérôme 
Million, 2000. p. 45-56. 

PERRY, Marvin. Os gregos: do mito à razão. In: _____________. Civilização Ocidental: 
uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 42 – 69. 

PESSANHA, José Américo Motta. Vida e Obra. In: ____________ (org.) Sócrates. São 
Paulo: Editora Nova Cultural, 1996. p. 5 – 20. 

PINHEIRO, Ana Elias. Introdução. In: XENOFONTE. Banquete – Apologia de Sócrates. 
Trad: Ana Elias Pinheiro. Coimba: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 2008. p. 
13-26. 

PÒRTULAS, Jaume. Banquete y homoerotismo em el Libro Segundo de Teognis. In: 
GONZÁLES DE TOBIA, Ana María (Org.). Uma nueva visión de la cultura griega 
antigua hacia em fin del milenio. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La 
Plata, 2000. p. 145-157. 

PRIMORATZ, Igor. Pedophilia. : Public Affairs Quarterly. Champaign, V. 13 (1) p. 99-
110, 1999. Disponível em http://www.jstor.org/stable/40441217. Acessado em 23/11/2011. 

RAHMAN, Tariq. Ephebophilia: the case for the use of a new word. Forum Mod Land 
Stud. Oxford, XXIV (2) p. 126-141, 1988.  

RAMOS, Elena Cuadrado (et. al.). El Reino de la Noche en la Antigüedad. Madrid: 
Alianza, 2008. 

REIS, Rachel Correia Lima. Homossexualidade e Política nas comédias de 
Aristófanes. Hélade. Rio de Janeiro, V. 3 (1) p. 44-59, 2002. Disponível 
em: http://www.heladeweb.net/N1%202002/rachel_correia_lima_reis.htm. Acessado em: 
21/03/2008. 

RICOUER, Paul. Tempo e Narrativa. Campinas: Papirus, 1994.  

ROBB, Kevin. Asebeia and Sunousia. The issues behind the indictment of Socrates. In: 
PRESS, Gerald A. Plato's Dialogues: New Studies and Interpretations. Boston: Rowman 
& Littlefield, 1993. p. 77-106. 

ROBIN, Leon. A Moral Antiga. Lisboa: Despertar, 1970. 

RODRIGUES, Antônio Medina. Entre o Mito e a Razão e Origem e Sentido da Pólis. In: 
___________. As Utopias Gregas. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 30 – 47; 48 – 84. 

http://www.jstor.org/stable/40441217
http://www.heladeweb.net/N1%202002/rachel_correia_lima_reis.htm


229 
 

RODRÍGUEZ MONESCILLO, Esperanza. Introducción General. In: ARISTÓFANES. 
Los Acarnienses. Trad: Esperanza Rodríguez Monescillo. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1985. p. VII – CLXXIV. 

ROMILLY, Jacqueline de. Alcibíades ou Os Perigos da Ambição. Rio de Janeiro: Ediouro, 
1996. 

ROSENFELD, Anatol. Literatura e Personagem. In: CANDIDO, Antonio (et al.). A 
Personagem de Ficção. São Paulo: Perspectiva, 2011. p.09-49. 

ROSENMEYER, T. G. O Teatro. In: FINLEY, Moses I (Org). O legado da Grécia: uma 
nova avaliação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 143 – 180. 

ROSSETTI, Livio. Le ridicule comme arme entre les mains de Socrate et de ses élèves. In: 
DESCLOS, Marie-Laurence (Org.). Le rire des Grecs: Anthropologie du rire en Grèce 
ancienne. Grenoble, Jérôme Million, 2000. p. 253-268. 

RÜSEN, Jörn. Historiografia comparativa intercultural. In: MALERBA Jurandir (Org.) A 
história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. p. 115 – 
137. 

___________. Razão Histórica: Teoria da Historia: Os Fundamentos da Ciência 
Histórica. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 

SALLES, Catherine. O Mundo Grego: Homens, Mulheres, Crianças. In: ___________. 
Nos Submundos da Antigüidade. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 14 – 148. 

SANTAS, Gerasimos. Plato's Theory of Eros in the Symposisum: Abstract. Noûs. Oxford, 
V. 13 (1) p. 67-75, 1979.  

SARTRE, Maurice. A Homossexualidade na Grécia Antiga. In: Amor e Sexualidade no 
Ocidente. Porto Alegre: L&PM, 1992. p. 46 – 59.  

SANTORO, Fernando. Erótica. In: ___________. Arqueologia dos Prazeres. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007. p. 77 – 142. 

SANTOS, Bayard Fischer. O Pênis e a Auto-Imagem Masculina. In: _________. A Medida 
do Homem – Mitos & Verdades. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2000. p 43 – 51.  

SANTOS, Daniel Barbosa dos. Homossexualidade, Modernidade e Tradição Grega. 
História e Perspectivas. Uberlândia, V.1, p. 99 – 116, 2006. Disponível 
em: http://www.historiaperspectivas.inhis.ufu.br. Acessado em: 11/02/2008. 

SANTOS, Jéferson Plácido dos. Homossexualismo: um prazer (mal)dito. São Luís: 
Monografia de Final de Curso defendida no Departamento de História da UFMA, 2002.  
38 p. 

SANTOS, Sebastião Lourenço dos. Piada, humor e riso: uma relação problemática. In: A 
Interpretação da Piada na Perspectiva da Teoria da Relevância. Curitiba: UFPR/ Setor de 
Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, 2009. P. 120-147. 

SCHÜLER, Donaldo. O Banquete. In: __________. Eros: Dialética e Retórica. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2001. p 12 – 107. 

http://www.historiaperspectivas.inhis.ufu.br/


230 
 

SCHNAPP, Alain. A Imagem dos Jovens na Cidade Grega. In: LEVI, Giovanni; 
SCHIMITT, Jean-Claude (Org.). História dos Jovens – Da Antiguidade à Era Moderna. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Vol. 1. p. 19 – 57. 

SCOLNICOV, Samuel. Platão e o Problema Educacional. São Paulo: Loyola, 1006. 

SKINNER, Marilyn B. Classical Athens: the Politics of Sex. In: __________. Sexuality in 
Greek and Roman Culture. Oxford: Blackwell, 2005. p. 112-147. 

SENNETT, Richard. Papéis. In: ____________. O Declínio do Homem Público: As 
Tiranias da Intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 45 – 64. 

SILVA, Gilvan Ventura da. Representação Social, Identidade e Estigmatização: algumas 
considerações de caráter teórico. In: FRANCO, Sebastião et alli. Exclusão Social, 
Violência e Identidade. Vitória: Flor e Cultura, 2004. p. 13-30. 

SKINNER, Marilyn B. Classical Athens: The Politics of Sex. In: ____________. Sexuality 
in Greek and Roman Culture. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. p. 112 – 147. 

___________. Introduction: Quod multo fit aliter in Graecia. In: HALLETT, Judith P.; 
SKINNER, Marilyn B. Roman Sexualities. New Jersey: Princeton University Press, 1997. 
p. 03 – 25. 

SNODGRASS, Mary Ellen. Clássicos Gregos. Lisboa: Publicações Europa-América, 
1988. 

SOARES, Lenin Campos. Homoerotismo e homossexualismo, a historicidade de um 
conceito. Articiencia.com (ISSN 1646-3463), São Paulo, V.7, p. 1 – 17. 2007-2008. 
Disponível em: http://www.artciencia.com/Admin/Ficheiros/LENINSOA379.pdf Acessado 
em 22/03/2008. 

SOMMERSTEIN, Alan H. Greek, Drama and Dramatists. London/ New York: Rouledge, 
2004. 

SORGENTINI, Hernán. Reflexión Sobre la Memória y Autorreflexion de la Historia. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, V.23, nº 45, p. 103-128, 2003.  

SOUSA, J. Cavalcante de. Introdução. In: PLATÃO. O Banquete. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1995. p. 11 – 76. 

SOUZA, Jovelina Maria Ramos de. Platão e a crítica mimética à mímesis. Cadernos UFS  - 
Filosofia. São Cristóvão, V.5 p.49-56, 2009. Disponível 
em: http://200.17.141.110/periodicos/cadernos_ufs_filosofia/revistas/ARQ_cadernos_5/jov
elina.pdf. Acessado em 16/03/2012. 

SPENCER, Colin. O Conflito: Gregos e Judeus. In: ____________. Homossexualidade: 
Uma História. Rio de Janeiro: Record, 1999. p 40 – 65.  

STEARNS, Peter N. A Sexualidade no período clássico. In: ___________. História da 
Sexualidade. São Paulo: Contexto, 2010. p.47-74. 

STIÉVENART, Jean François. Étude sur le poète comique Eupolis. 
Dijon: Frantin, Imprimeur De L'académie, 1850. 

http://www.artciencia.com/Admin/Ficheiros/LENINSOA379.pdf%20Acessado%20em%2022/03/2008
http://www.artciencia.com/Admin/Ficheiros/LENINSOA379.pdf%20Acessado%20em%2022/03/2008
http://200.17.141.110/periodicos/cadernos_ufs_filosofia/revistas/ARQ_cadernos_5/jovelina.pdf
http://200.17.141.110/periodicos/cadernos_ufs_filosofia/revistas/ARQ_cadernos_5/jovelina.pdf


231 
 

STONE, Isidor Feinstein. O Julgamento de Sócrates. São Paulo: Companhia das Letras, 
1988. 

STOREY, Ian C. Eupolis: poet of old comedy. New York: Oxfod University Press, 2003. 

SUÁREZ DE LA TORRE, Emilio. Em torno al Banquete de Platón. Humanitas. Coimbra, 
V. LIV p.63-100, 2002. Disponível 
em http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas54/04_de_la_Torre.pd
f Acessado em 30/10/2012. 

SUTTON JR., Robert F. Pornography and Persuasion on Attic Pottery. In: RICHLIN, Amy 
(Org.). Pornography and Representation in Greece & Rome. New York/Oxford: Oxford 
University Press, 1992. p. 3-35. 

SVENBRO, Jesper. A Grécia Arcaica e Clássica: A invenção da leitura silenciosa. In: 
CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger (Orgs.). História da Leitura no Mundo 
Ocidental. São Paulo: Ática, 1998. p. 41-69.  

TANNAHILL, Reay. Grécia. In: ____________. O Sexo na História. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1993. p.90-113. 

TANNERY, Paul. A vida, a obra e doutrina de Platão. In: PLATÃO.  Fedro. São Paulo: 
Martin Claret, 2002. p. 11 – 49. 

TARNAS, Richard. A Evolução do Pensamento Grego, de Homero a Platão. In: 
_________. A Epopéia do Pensamento Ocidental: para compreender as idéias que 
moldaram nossa visão de mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 31 – 56. 

THEIN, Karel. Entre ἄνοια et ἄγνοια. La nature humaine et la comédie dans les dialogues 
de Platon. In: DESCLOS, Marie-Laurence (Org.). Le rire des Grecs: Anthropologie du rire 
en Grèce ancienne. Grenoble, Jérôme Million, 2000. p. 169-180. 

THEML, Neyde. Público e privado na Grécia do VIIIº ao IVº séc.a.C.: O Modelo 
Ateniense. Rio de Janeiro: 7Letras, 1998.   

TRABATTONI, Francisco. Oralidade e Escrita em Platão. São Paulo: Discurso; Ilhéus:  
Editus, 2003.  

_____________.Platão. São Paulo: Annablume, 2010.  

TRABULSI, José Antonio Dabdab. Dionisismo, poder e sociedade na Grécia até o fim da 
época Clássica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. 

TURNER, Victor W. O Processo Ritual: estrutura e antiestrutura. Petrópolis: Vozes, 
1974.  

ULLMANN, Reinholdo Aloysio. Amor e Sexo na Grécia Antiga. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2005. 

VELA TEJADA, José. Empeireía y socratismo em los opuscula de Jenofonte. In: 
IBÁÑEZ, Jesús-Mª Nieto (Coord.). Lógos Hellenikós: Homenaje al Professor Gaspar 
Morocho Gayo. León: Universidad de León, 2003. p. 455-464. 

http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas54/04_de_la_Torre.pdf
http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas54/04_de_la_Torre.pdf


232 
 

____________. Jenofonte y la POLITIKH TEXNH. In: SÁNCHEZ, Mariano Valverde (et 
ali). Koinòs lógos: homenaje al profesor José García López. Múrcia: Universidad de 
Múrcia, 2006. p.1047-1057. 
____________. Why did Xenophon write a Symposium? Erotica paideia and logos 
Sokratikos. Historiká. Turim, V.1 p.81-99, 2011. Disponível 
em: http://www.ojs.unito.it/index.php/historika/article/view/86. Acessado em: 22/10/2012. 

VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1992. 

____________. Os Gregos conheceram a Democracia? Diógenes. Brasília: vol. 6, p. 57-82, 
1984. 

VERNANT, Jean-Pierre. O indivíduo na cidade. In: VERNANT, Jean-Pierre (et al.). 
Indivíduo e Poder. Lisboa: Setenta, 1987. p.25-44. 

____________________. O universo espiritual da Polis. In: As origens do pensamento 
grego. Rio de Janeiro: Difel, 2003. p. 53 – 72. 

VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e Tragédia na Grécia 
Antiga. São Paulo: Perspectiva, 1999.  

VOLTAIRE, François Marie Arouet de. Dicionário Filosófico. In: Os Pensadores. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978.  p. 95 - 96. 

VRISSIMTZIS, Nikos A. Pederastia. In: ______________. Amor, Sexo & Casamento na 
Grécia Antiga. São Paulo: Odysseus, 2002. p 100 – 114. 

WELCKER, Friedrich T. Theognidis Reliquiæ. Whitefish: Kessinger Publishing, 2010. 

WELLMAN, Robert R. Method in Xenophon. Journal of the History of Ideas. 
Philadelphia, V. 37(2) p. 307-318, 1976. Disponível 
em: http://www.jstor.org/stable/2708826. Acessado em 30/09/2008. 

WEST, Martin Litchfield. Studies in Greek Elegy and lambus. Berlin: Walter de Gruyter, 
1974. 

WILLIAMS, Bernard. Filosofia. In: FINLEY, Moses I (Org). O legado da Grécia: uma 
nova avaliação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 229 – 285. 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: 
SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 
culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 07 – 72. 

http://www.ojs.unito.it/index.php/historika/article/view/86
http://www.jstor.org/stable/2708826
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMartin_Litchfield_West&ei=WKWeUK-LBojq9ASZ_oGgCQ&usg=AFQjCNHHtAmeaS11B9s2Ms-gNrJO3K513w

